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Tavoitteet
Tutkielman tavoitteena oli tutkia Helsingin kulttuurikaupunkisäätiön ja 
tuotantoyhtiöiden välistä yhteistyötä, tuottajien roolia ja verkostoja 
kulttuuritapahtumatuotannossa sekä kartoittaa kulttuuriteollisuuden 
alan ominaispiirteitä tuottajan näkökulmasta. Tavoitteena oli myös 
selvittää, löytyykö kulttuurivuoden tuotantotavoista mahdollisesti 
tulevaisuudessa hyödynnettäviä toimintamalleja.

T utkimusmenetelmät
Tutkimuksen tieteellisen viitekehyksen muodostivat verkostoteorian ja 
institutionaalisen lähestymistavan mukaiset oletukset. Tutkimuksen 
tavoitteena oli kuvailla ja ymmärtää ilmiötä, josta ei ole paljoakaan 
aiempaa havaintomateriaalia. Lähtökohdan takia empiirisen 
tutkimuksen menetelmäksi valittiin laadullinen tutkimus. Case- 
tutkimuksen keinoin kuvattiin viittä eri yhteistyöprojektia, joista saatuja 
havaintoja verrattiin teoreettisiin oletuksiin. Tutkimus toteutettiin 
teemahaastatteluin.

Tulokset
Kulttuuritapahtumatuottajan työ ammatinharjoittajana tai yrittäjänä on 
uutta Suomessa, eikä alalle ole vakiintunut institutionaalisen 
lähestymistavan oletusten mukaista oikeaa tapaa toimia. Alalla 
yleisesti hyväksyttyjen toimintatapojen puuttuessa ei kulttuurin 
tuottajilla ole myöskään yhdenmukaisia kriteerejä arvioida omaa tai 
muiden toimintaa.

Arviointikriteerien puuttuessa korostuvat tuottajien omat 
henkilökohtaiset ominaisuudet, kokemus, maine ja tunnettuus. 
Luottamus ansaitaan onnistuneiden projektien avulla. Havainnot 
tukevat verkostoteorian mukaisia oletuksia, joiden mukaan 
verkostoissa toimijoiden sosiaalisilla ja henkilökohtaisilla suhteilla ja 
ominaisuuksilla on suuri merkitys yritysten menestymisen ja vakauden 
kannalta. Niukat taloudelliset resurssit lisäävät verkostojen merkitystä.

Helsingin kulttuurikaupunkisäätiön ja tuotantoyhtiöiden välisen 
yhteistyön suurimmat ongelmat johtuvat organisaatioiden erilaisesta 
toimintakulttuurista, tuottajien erilaisesta taustasta ja henkilökohtaisten 
ominaisuuksien erilaisuudesta. Tuottajien erilainen tapa tuottaa 
korostuu yritysten välisessä yhteistyössä. Alan yhteistyömallien 
jatkokehittäminen edellyttää yhteisten pelisääntöjen luomista.

Avainsanat: verkosto, rooli, kulttuuriteollisuus, instituutiot, yhteistyö,tuottaja.
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1. JOHDANTO

1.1 Tutkielman taustaa

Helsinki on yksi yhdeksästä Euroopan kulttuurikaupungeista vuonna 2000. 
Ohjelmistokokonaisuudesta vastaa Helsingin kulttuurikaupunkisäätiö, jonka 
ohjelmistossa on 450 erilaista tapahtumaa vuoden aikana. Säätiö on 
ulkoistanut tapahtumien tuotannon tuotantoyhtiöille, jotka sopimusten 
mukaisesti toteuttavat projektit. Juhlavuosi mahdollistaa monta sellaista 
projektia, joita ei voitaisi toteuttaa ilman kulttuurivuoden saamia taloudellisia ja 
henkisiä lisäresursseja. Säätiön rahoituksella pyritään rakentamaan 
mahdollisimman monipuolinen ja laadukas vuosi kaikille, erityisesti 
kaikenikäisille kansalaisille.

Taloudellisesti kulttuurivuosi on suuri panostus, ja se on saanut runsaasti 
julkisuutta. Julkisten varojen sijoittaminen kulttuuriin on herättänyt kysymyksiä 
toiminnan oikeutuksesta. Etenkin vuoden 1995 Helsingin Juhlaviikkojen 
taloudellinen epäonnistuminen saa monet pelkäämään kulttuurivuodesta 
aiheutuvaa lisälaskua. Näin ollen Kulttuurikaupunkisäätiön kannalta on 
tärkeää, että vuoteen sijoitetut varat tulevat käytetyiksi oikein eikä taloudellisia 
ongelmia ilmene. Säätiöllä on siten vahvasti valvova rooli tuotantoyhtiöihin 
nähden.

Tapahtumien toteuttamisen kannalta avainasemassa on säätiön ja 
tuotantoyhtiöiden välinen yhteistyö. Tämä toimintamalli on Suomessa uusi, 
joten siitä ei ole aikaisempia kokemuksia. Kulttuurikaupunkisäätiö, 
tuotantoyhtiöt, yhteistyökumppanit, yleisö, media, taiteilijat sekä kilpailijat ja 
muut kuin kulttuuritapahtumat muodostavat verkoston, jonka sisäisissä 
vuorovaikutustilanteissa tuotannot toteutetaan ja ohjelmisto kehittyy.

Kulttuuriteollisuus on uusi ja kasvava toimiala Suomessa. Kulttuurivuosi on 
ainutlaatuinen mahdollisuus tutkia kulttuurin tuottajan työtä, roolia ja 
verkostoa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa 
kulttuuriteollisuuden toimialaa viiden erillisen kulttuurivuoden ohjelmistoon 
kuuluvan projektin kautta. Mielenkiinto on kohdistunut erityisesti 
tuotantoyhtiöiden ja säätiön tuottajien väliseen yhteistyöhön.

1.2 Aiemmat tutkimukset

Kulttuuriteollisuus on kasvava kiinnostuksen kohde liiketaloustieteissä. Sitä on 
jo tutkittu aika paljon, ja sen ympärille on syntynyt kaksi merkittävää 
kansainvälistä tutkijayhteisöä. Näiden kahden painopiste on erilainen. AI MAC 
lähestyy aihetta hallinnolliselta kannalta. Cultural Economics puolestaan 
keskittyy kulttuurin kansantaloudelliseen merkitykseen. Tutkijayhteisöt 
järjestävät konferensseja joka toinen vuosi, vuorovuosin. Molempiin osallistuu 
näin ollen samoja ihmisiä, joten ne ovat osittain päällekkäisiä.

Vaikka kulttuuriteollisuus onkin suhteellisen uusi ala Suomessa, on täälläkin 
tutkittu kulttuurin tuotantoa ja markkinointia. Liisa Uusitalo (esim. 1986) on 
useissa töissään tutkinut kulttuuriteollisuutta. Hän on tutkinut esimerkiksi



2

teatterin johtamista, kuvataiteen kulutusta, kuluttajan näkemyksiä 
taidemuseoista sekä taloudellisia trendejä ja muutoksia taidemarkkinoilla. Arja 
Ropo (1996) on tutkinut teatteriproduktion johtamista ja Eeva-Katri Ahola 
(1995) taidemuseon imagoa yleisön näkökulmasta. Mervi Taalaan 
(1993,1997) näkökulma on kansantaloustieteellinen, hän on selvitellyt 
taloustieteen esittämiä perusteluja kulttuurin julkiselle tuelle. Saara Taalas 
(1998) on tutkinut teatteria ja sen organisatorista identiteettiä. Juha Lassila 
(1987,1989,1990) on puolestaan tutkinut äänilevytuotantoa ja riippumattomia 
televisiotuottajia.

Myös Marja Korhonen (1986) on tutkinut teatterin johtamista Suomessa, 
Katarina Eskola (1988) on erityisesti kiinnostunut kirjallisuudesta. Annukka 
Jyrämän (1999) väitöskirja käsitteli taidegallerioita Suomessa, Ruotsissa, 
Ranskassa ja Iso-Britanniassa. Myös elokuva- ja videomarkkinoita sekä 
musiikkiteollisuutta on tutkittu etenkin Helsingin kauppakorkeakoulun pro 
gradu- töissä. Esimerkiksi Röhr (1987) tutki kansainvälistä elokuvateollisuutta 
ja suomalaisten elokuvateattereiden kilpailuasemaa. Laurinus (1987) keskittyi 
videoelokuvien maahantuontiin. Jarma (1996) tutki lopputyössään taiteilijan 
lähiverkostoa kuvataiteen jakelujärjestelmässä.

Vuorinen ja Mäkelä (1993) tutkivat pro gradu- työssään Kaapelitehtaan 
toimintaa myös verkostonäkökulmasta. Tutkimuksen tuloksena oli, että 
suurimmalla osalla Kaapelissa toimijoista ei ollut erityisen laajoja 
verkostosuhteita. Tutkijat totesivat kuitenkin, että vastaajilla saattoi olla 
epävirallisia suhteita, joita he eivät osanneet sijoittaa mihinkään kysymysten 
kohtaan. Tutkimus toteutettiin kyselylomakkeella.

Kulttuuritapahtumien tuottajan roolia tuotantoprosessissa ja hänen työnsä 
kannalta tärkeää verkostoa on sitävastoin tutkittu hyvin vähän. Tuottajan 
yhteistyötä eri osapuolten kanssa ei ole riittävästi raportoitu, eikä siitä ole 
tehty kattavaa tutkimusta. Helsingin kulttuurikaupunkisäätiön metatuottamisen 
malli tuo lisäksi aivan uuden näkökulman yhteistyöhön ja verkottumiseen, eikä 
vastaavaa ole ollut mahdollista tutkia Suomessa aiemmin.

1.3 Tutkimusongelma ja rajaukset

1.3.1 Tutkimusongelma ja työn tavoite

Tutkimuksen kohteena on ollut erityisesti yhteistyö tuotantoyhtiöiden ja 
Helsingin kulttuurikaupunkisäätiön välillä. Lisäksi tutkimuksen avulla on 
haluttu selvittää kulttuuritapahtumien tuottajan roolia ja verkostoja. 
Toimialana kulttuuriteollisuus ja erityisesti tapahtumatuotanto ovat vaatineet 
erityishuomiota, sillä ala on uusi. Tutkimuksen painopiste on tuottajien omilla 
kokemuksilla.

Tutkimusongelma voidaan asettaa muotoon:

Minkälaista on yhteistyö Kulttuurikaupunkisäätiön ja tuotantoyhtiöiden välillä ja 
mitkä seikat vaikuttavat yhteistyön kokemiseen?
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Alaongelmina voidaan esittää kysymykset:

Tuottajan rooli ja verkosto

Mitkä seikat vaikuttavat tuottajan roolin muodostumiseen?
Mikä on tuottajan verkosto ja mikä on hänen roolinsa verkostossa? 
Mitkä ovat hyvän tuottajan ominaisuudet?

Verkostoteoriaa käsitellään luvussa 2. Vastaukset ylläoleviin kysymyksiin 
saadaan luvussa 5.

Kulttuuriteollisuuden alan ominaispiirteet ja toimintatapojen 
kehittäminen

Miten kulttuuritapahtumien tuotantoa ja tuottajien välistä yhteistyötä 
voitaisiin kehittää kulttuurivuodesta saatujen kokemusten avulla?
Mitkä piirteet ovat ominaisia kulttuuriteollisuuden alalle Suomessa? 
Voitaisiinko Kulttuurikaupunkisäätiön käyttämää metatuottamisen 
mallia hyödyntää Suomessa jatkossa?

Toimialan kehittämiseen ja ominaispiirteisiin liittyvää institutionaalista 
näkökulmaa käsitellään luvussa 5, Kysymyksiin vastataan luvussa 11.

Työn tavoite

Tutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää, miten tuottajat ovat kokeneet 
yhteistyön. Lisäksi on haluttu selvittää, millainen on tuottajan verkosto ja mitkä 
tekijät vaikuttavat siihen, millaiseksi hänen roolinsa muodostuu. Tutkimuksen 
avulla on pyritty luomaan kuva siitä toimintaympäristöstä, jossa tuottajien 
yhteistyö ja tuotantoprosessit tapahtuvat. Kulttuuriteollisuus toimialana ja alan 
institutionalistiset ominaisuudet ovat olleet mielenkiinnon kohteena, sillä 
tutkimuksen tavoitteena on ollut myös selvittää, miten yhteistyöstä opittuja 
asioita voitaisiin jatkossa kehittää alan toimintaedellytysten parantamiseksi.

1.3.2 Rajaukset

Tutkimuskohteena on ollut tuottajien rooliin, verkostoon ja yhteistyösuhteisiin 
liittyvät tekijät. Kyseessä on kulttuuritapahtumien tuotanto, ei esimerkiksi 
äänilevy- tai elokuvateollisuus. Tutkimuksessa ei myöskään käsitellä 
kulttuuritutkimusta. Tavoitteena ei ole myöskään määritellä taiteen tai 
kulttuurin olemusta. Oleellista tutkimuksen kannalta ei myöskään ole itse 
tapahtumien sisällöllinen tai taloudellinen onnistuminen tai lopputulos.

Tutkimuksessa käsitellään tapahtumien sisältöä niin laajasti kuin se on 
tarpeellista tuottajan työn eri ulottuvuuksien ja yhteistyöverkoston 
ymmärtämisen kannalta. Tutkimuksessa ei käsitellä tuotantoyritysten 
kansainvälistymistä, vaikka monissa projekteissa onkin mukana 
kansainvälinen ulottuvuus. Myöskään kulttuurivuoden pysyväisvaikutuksia 
Helsingin tuottajien yhteistyöhön ei tässä yhteydessä analysoida, vaikka 
mahdollisia yhteistyömuotoja etsitäänkinkin.
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Tutkimuksen ulkopuolelle on rajattu myös Kulttuurikaupunkisäätiön ja 
tuotantoyhtiöiden välisten juridisten sopimusten sisältö, vaikka sopimusten 
olemassaolo vaikuttaakin osapuolten väliseen yhteistyöhön.

1.4 Tutkielman keskeiset käsitteet

Asema kuvastaa toimijan roolia verkostossa. Jokaisella yksittäisellä toimijalla 
on tietty asema verkostossa tietyllä hetkellä. (Salmi 1995,30)

Instituutiot ovat muodollisia ja epämuodollisia sääntöjä 
verkostokäyttäytymiselle. (Salmi 1995, 70)

Markkinat muodostuvat verkostoteorian mukaan organisaatioiden välisten 
suhteiden verkostoista. (Salmi 1995,20) Yritysmarkkinat ovat syntyneet 
vuorovaikutusprosessien tuloksena, ei tietyn toimijan muodostamana. (Salmi 
1995,39)

Projekti on verkostotaloudellisesta näkökulmasta moniammatillisen tiimi- ja 
verkostotyöskentelyn hallinnollinen muoto. Sille on ominaista 
kertaluontoisuus, ainutlaatuisuus ja määräaikaisuus. Projekti asetetaan, 
toteutetaan ja päätetään sovittuna aikana. (Mäkelä & Stenlund 1995,28, 46- 
47)

Suhdemarkkinointi tarkoittaa sitä, että markkinointia tarkastellaan suhteina, 
verkostoina ja vuorovaikutuksena. (Gummesson 1998,21)

Verkosto muodostuu joukosta toimijoita ja heitä yhdistävistä suhteista. 
(Mattila & Uusikylä 1999, 11) Kohdeverkosto (focal net) on tutkimuksen 
kohteena oleva verkosto. Se sisältää kaikki suorat ja epäsuorat 
yritystenväliset suhteet, joita kohdeyritys (focal firm) pitää toimintaansa 
vaikuttavina. (Salmi 1995,45 )

1.5 Tutkielman rakenne kuvion muodossa

Johdanto-osassa kerrotaan tutkimuksen taustaa, määritellään tutkimuksen 
tavoitteet ja keskeiset käsitteet sekä esitellään tutkielman rakenne.

Teoreettinen osa jakautuu kahteen osaan. Ensimmäinen osa käsittelee 
yritysverkostojen teoriaa. Toisessa osassa keskitytään institutionaaliseen 
näkökulmaan. Teoreettinen osa päätyy viitekehyksen muodostamiseen.

Empiirisen osan alku sisältää tutkimuksen esittelyn. Siinä perustellaan valittu 
tutkimustapa ja käsitellään tutkimuksen laatuun liittyvät kriteerit. Tässä osassa 
esitellään myös Helsingin kulttuurikaupunkisäätiö. Tutkimus käsittää viisi 
tapausta, joiden tulokset tiivistetään kunkin luvun loppuun.

Viimeiseksi tehdään tutkimuksen yhteenveto ja johtopäätökset. Lopussa 
esitellään vielä kehittämisehdotuksia ja kerrotaan tutkimuksen tuomia 
jatkotutkimusideoita.
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Kuvio 1. Tutkielman rakenne
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2 YRITYSVERKOSTOJEN TEORIAA

2.1 Organisaatioiden verkostoituminen

2.1.1 Verkostoitumisen taustaa ja verkostojen ominaisuuksia

Verkostoista puhutaan nykyisin paljon. Verkostokäsite on laaja, ja sillä 
tarkoitetaan eri asioita eri yhteyksissä. Verkostot liitetään esimerkiksi tietyn 
tyyppisiin markkinointijärjestelmiin ja tietotekniikkaan. Tässä tutkimuksessa 
verkostot käsitetään toimijoiden, erityisesti yritysten, välisinä suhteina ja 
sidoksina. (Esim. Håkansson & Snehota 1995, Johanson & Mattsson 1991)

Tässä luvussa käsitellään ensin verkostoitumisen taustaa ja määritellään 
erilaisia verkostokäsitteitä. Sitten kuvaillaan verkostoja koordinaatiokeinona. 
Koska yritysten välinen vuorovaikutus perustuu niiden väliseen vaihdantaan, 
kerrotaan seuraavaksi erilaisista vaihdantateorioista.
Transaktiokustannusanalyysi on merkittävä vaihdantateoria, ja sitä vertaillaan 
tämän tutkimuksen perustana olevaan verkostoteoriaan.

Seuraavaksi esitellään erilaisia verkostoteorioita ja kuvaillaan verkostoteorian 
ja suhdemarkkinoinnin yhteyttä. Verkostoteorian taustan selvittäminen on 
tärkeää, jotta sen ominaispiirteet olisi helpompi havaita.

Yritykset alkoivat 1970- luvun lopulla ja varsinkin 1980- luvun alusta lähtien 
muodostaa monimutkaisia suhteita keskenään kansainvälistymisen ja 
teknologisen kehityksen turvaamiseksi. Etenkin kansainvälisen kilpailun 
kiristyminen sai yritykset kehittämään strategisia yhteistyömuotoja. (Möller & 
Wilson 1995,11-12) Suhteet ovat aiemminkin olleet tärkeitä ja niitä on 
syntynyt luonnostaan yritysten välille. Nykyisin suhteet käsitetään entistä 
enemmän strategisina instrumentteina, joten niitä kehitetään tehokkaasti ja 
määrätietoisesti (mt.,53).

Verkostoitumiskehityksen taustalla on yhteiskunnan muuttuminen. Teollisessa 
yhteiskunnassa toiminta oli fyysistä. Rakenteet, tehtävät ja tuotteet olivat 
suhteellisen pysyviä ja muuttuivat hitaasti. Tietoyhteiskunnassakin on pysyviä 
rakenteita, mutta toimintojen, tiedon ja osaamisen siirto on nopeaa. 
Tietotekniikka on lisäksi alentanut siirto- ja vaihdantakustannuksia. 
Verkostotalous perustuu Mäkelän ja Stenlundin (1995,19-21) siihen, että 
ihmiset myyvät ydinosaamistaan ja saavat siitä korvauksen. Verkostotalous 
edellyttää heidän mukaansa toimijoiltaan kommunikaatio- ja 
ihmissuhdetaitoja, jotta toimijat voivat löytää omat tehtävänsä ja osoittaa 
osaamisensa. Mäkelä ja Stenlund korostavatkin tietotekniikan merkitystä 
verkostoitumisen edellytyksenä.

Erään näkemyksen mukaan verkostotalous on markkinatalouden seuraava 
vaihe, joka johtuu erikoistumisesta, eriytyneestä työnjaosta. Verkostoitumisen 
tavoitteena on kustannusrakenteen uudistaminen. (Mäkelä & Stenlund 
1995,16) Yritysten liiketoimintaprosessit perustuvat myös Äyvärin (1999, 6) 
mukaan nykyisin yhä enemmän yritysten väliseen yhteistyöhön ja 
verkostosuhteisiin. Erikoistuneen pienyrityksen sisältä ei löydy kaikkia sen
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liiketoimintaan liittyviä toimintoja. Esimerkiksi yrityksen tuotteiden 
valmistukseen, suunnitteluun tai markkinointiin liittyvät toiminnot löytyvät 
kuitenkin yritystä ympäröivästä verkostosta. Tätä näkökulmaa tullaan 
erityisesti tarkastelemaan tutkimuksen empiirisessä osassa.

Verkostot palvelevat liiketoimintaan liittyvien toimintojen, kuten resurssien 
yhdistelemisen lisäksi myös yritysten informaatiokanavina. Powellin 
(1991,272) mukaan verkostot sopivat erityisen hyvin tilanteisiin, jossa 
tarvitaan tehokasta ja luotettavaa tietoa. Hänen mukaansa yritysten 
muodollisten informaatioketjujen tai esimerkiksi hintavaihteluiden tuoma tieto 
on harvoin yritykselle kovinkaan hyödyllistä. Luotettavinta ja parasta tietoa on 
sen sijaan se, mikä saadaan jo aiemmin luotettavaksi osoittautuneelta, tutulta 
taholta. Yhteistyökumppanit, asiakkaat ja joskus jopa kilpailijat toimivat 
verkostoituneen yrityksen tiedonlähteinä.

Mitä verkostot ovat?

Tässä rajataan verkostot verkostoteorian mukaisesti. Niiden mukaan 
yritysverkostot ovat suhteiden kasaumia. Suhteiden osapuolia yhdistää 
yhteinen suuntautuminen, todellinen tai oletettu riippuvuus, erilaiset ja 
erivahvuiset sidokset sekä suhteeseen tehdyt investoinnit. Oleellinen tekijä on 
myös suhteen ilmapiiri, johon vaikuttaa osapuolten väliset konfliktit ja 
yhteistyö. (Axelsson & Easton 1994,14) Verkoston rajat ovat kuitenkin 
joustavat, eikä verkostoa pystytä tarkasti rajaamaan. Verkostot reagoivat 
ympäristön impulsseihin, esimerkiksi yhteiskunnan, teknologian ja muiden 
verkostojen muutoksiin. (Ford 1993,449) Tämä näkemys on perustana 
empiirisen osan tutkimukselle, jossa pyritään kuvailemaan tuottajien välistä 
yhteistyötä, verkostoja ja tuottajien roolia verkostossa.

Verkostoteorian mukaan markkinat muodostuvat yritysten välisten suhteiden 
verkostoista. (Salmi 1995,10) Verkostoteoria tarjoaa Möllerin ja Wilsonin 
(1995,9) mukaan vaihtoehtoisen käsitteen perinteiselle markkinakäsitteelle. 
Verkostoteorian kannalta oleellista on prosessien merkityksen painottaminen. 
Yksittäistä transaktiota ei voida selittää tai ymmärtää ilman sen yhteyttä ja 
suhdetta aikaisempiin toimintoihin, (mt.,10)

Verkostoteorian avulla voidaan hahmottaa toimijoiden välisiä suhteita ja siten 
ymmärtää niiden toimintakentän rakennetta. (Jyrämä 1999,7) Verkostoteoria 
on näin tapa ymmärtää markkinoita ja yritysten välisiä suhteita.

Verkostomalli korostaa “suhteiden pituutta ja vakautta; yhteistyön merkitystä 
markkinatalouden tehokkuudelle; transaktio- ja vaihtokustannusten 
merkitystä; osapuolten aktiivista osallistumista; vallan ja tiedon merkitystä; ja 
tekniikan, hankinnan ja logistiikan merkitystä. ” (Gummesson 1998,387)

Yrityksen menestys ei riipu vain sen omasta toiminnasta, vaan menestykseen 
vaikuttaa yritystä ympäröivän verkoston toimijoiden toiminta. (Owusu 1997,12) 
Resurssien kehittely tapahtuu yritysten välillä. Yrityksen sisäisten toimintojen 
tehokkuus on myös riippuvainen erityisesti yrityksen tavarantoimittaja- ja
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asiakassuhteista. Verkostonäkökulmasta ajatellen yritykselle on sitä parempi, 
mitä paremmin sen kumppanit menestyvät. (Håkansson & Snehota 1995,3-4)

Yritykset voivat valita yhteistyökumppaninsa. Yhteistyö eri tahojen kanssa on 
kuitenkin välttämätöntä, sillä vaihtosuhteet ovat edellytys yrityksen tuotteiden 
myymiselle ja ulkopuolisten resurssien saamiselle. Verkoston yrityksillä on 
suhteita esimerkiksi asiakkaisiin, tavarantoimittajiin ja toisinaan myös 
kilpailijoihin. Suorien suhteiden lisäksi yrityksellä on näiden yritysten kautta 
epäsuoria suhteita esimerkiksi asiakkaiden asiakkaisiin. (Johanson & 
Mattsson 1991,256)

Verkostot kilpailevat keskenään. Kilpailijat voivat myös verkostoitua 
keskenään, jos se on osapuolille taloudellisesti perusteltua. Vain osa 
yhteistyöstä verkosto-organisaatiossa on pysyvää. (Mäkelä & Stenlund 1995, 
21,45) Uudet markkinat ja uusi verkosto edellyttävät, että yrityksen on luotava 
uusia suhteita. Yritys voi hylätä vanhat, olemassaolevat suhteet tai se voi 
liittää uuden verkoston suhteet vanhoihin. (Johanson & Mattsson 1991,257)

2.1.2 Koordinaatio verkostoissa

Tässä tutkimuksessa korostuu koordinaation merkitys. Helsingin 
kulttuurikaupunkivuosi on suuri ja vaativa tapahtuma, ja siihen liittyy valtava 
määrä toimijoita, toimintoja ja voimavaroja. Näiden yhdistäminen ja 
yhteensovittaminen vaatii koordinaatiota.

Koordinaatio voi tapahtua markkinoiden, hierarkioiden tai verkostojen avulla. 
Markkinoiden kyky koordinoida perustuu “näkymättömän käden” 
vaikutukseen. Koko yhteiskunnan kannalta paras tulos uskotaan 
saavutettavan, kun markkinoilla toimivat yksilöt pyrkivät maksimoimaan 
hyvinvointinsa. Tietoinen organisointi tapahtuu hierarkioiden muodossa, sillä 
koordinaatiota ei voida aina jättää tiedostamattomille mekanismeille. 
Hallinnollisia keinoja tarvitaan koordinoinnin tehostamiseksi ja valvonnan 
järjestämiseksi. (Thompson ym. 1991, 3-14)

Markkinat ja hierarkiat eivät kuitenkaan riitä tehokkaan ja toimivan 
koordinaation perustaksi. Ne eivät ota huomioon epämuodollisia 
mekanismeja, jotka ovat tyypillisiä erilaisille verkostoille. Thompson ym. 
(1991,3-14) ovat sitä mieltä, että ainoastaan korostamalla sosiaalisten, 
poliittisten ja taloudellisten suhteiden muodostamia verkostoja saavutetaan 
koordinaatio. Markkinat ja hierarkiat voidaan oikeastaan nähdä vain 
esimerkkeinä verkostoista. Hierarkiat ovat vertikaaleja, verkostot litteitä 
organisaatiomalleja, (mt., 14)

Lisääntynyt erikoistuminen ja työnjako tarkoittavat, että yritykset ovat yhä 
enemmän riippuvaisia toisistaan. Riippuvuus edellyttää toimintojen 
koordinointia. Koordinaatio syntyy verkoston yritysten vuorovaikutuksesta, ei 
minkään keskitetyn suunnitelman, organisatorisen hierarkian tai markkinoiden 
hintamekanismin kautta. Hinta on vain yksi monista vaikuttavista tekijöistä. 
(Johanson & Mattsson 1991,256)
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Myös Thompson ym. (1991, 3-14) korostavat verkostojen merkitystä 
koordinaatiokeinona. Koordinaatio on muuten erillisten aktiviteettien tai 
tapahtumien saattamista suhteeseen. Tehtävät voidaan tehdä yhteensopiviksi 
koordinoimalla. Koordinoimalla voidaan heidän mukaansa saavuttaa muuten 
saavuttamattomia asioita, sillä esimerkiksi pullonkaulat, tehottomuus, 
vastakkaiset tavoitteet ja epäjatkuvuudet voidaan poistaa koordinoimalla.

Esimerkkinä täydellisestä verkostorakenteesta Thompson ym. (1991, 14) 
mainitsevat mafian. Siinä toteutuu verkostokoordinaatiolle tyypillisinä piirteinä 
epämuodollisuus, klaanit ja sukulaisuus, ja siihen liittyy salainen palkkio- ja 
rangaistusjärjestelmä. Korruptio voikin olla yksi tehokkaimmista 
koordinointikeinoista yhteisöissä, mikä ei kuitenkaan tarkoita, että kaikki 
verkostot olisivat korruptuneita. Verkostot voivat olla hyvin positiivisia, ja ne 
koordinoivat poliittista ja taloudellista toimintaa sosiaalisten suhteiden avulla.

Empiirisessä osassa käsitellään verkostokoordinaatiota ja korostetaan 
sosiaalisten suhteiden merkitystä. Tutkimuksessa selvitetään myös niitä 
ongelmia, mitä syntyy, kun verkostotoimijoiden suhteet eivät toimi verkoston 
kannalta parhaalla tavalla. Hyvin laaja koordinaatio epämuodollisin keinoin on 
nimittäin vaikeaa, kun sosiaalisten toimijoiden määrä verkostossa kasvaa. 
(Thompson ym., 14-15).

2.1.3 Yritysten välisen vaihdannan tutkimus

Yritysten välinen vuorovaikutus perustuu resurssiriippuvuuteen ja vaihdannan 
välttämättömyyteen. (Esim. Håkansson & Snehota 1995) Seuraavaksi 
kuvaillaan eri tapoja käsitellä yritysten välistä vaihdantaa, jotta verkostoteorian 
mukainen näkemys olisi helpompi ymmärtää.

Möller ja Wilson (1995) ovat vertailleet eri näkökulmia ja teorioita, joita 
käytetään tutkittaessa yritysten välistä vaihdantaa. He erottavat toisistaan 
transaktiokustannusanalyysin, poliittis-taloudellisen näkökulman,
vuorovaikutusmallin ja verkostomallin.

Transaktiokustannusanalyysi pyrkii löytämään optimaalisen hallintorakenteen 
oletettujen mahdollisten tilannemuuttujien vallitessa. Poliittis-taloudellinen 
näkökulma pyrkii yhdistämään jakelututkimuksen sisäisen taloudellisen ja 
käyttäytymistieteellisen tutkimuksen. Vuorovaikutusmalli pyrkii ymmärtämään 
vuorovaikutuksen muotoja ja prosesseja. Verkostolähestymistavan oleellinen 
havainto on, että yritysmarkkinat voidaan kuvata useiden organisaatioiden 
välisinä vaihtosuhteina. (Möller & Wilson 1995)

Håkansson ja Snehota (1995) vertasivat transaktiokustannusteoriaa ja 
verkostolähestymistapaa toisiinsa. Yhteisinä piirteinä he havaitsivat, että 
molemmat korostavat sosiaalisten tekijöiden, kuten luottamuksen merkitystä 
suhteen hallinnassa. Lisäksi molemmat pitävät tärkeänä taloudellisten, 
sosiaalisten ja teknisten tekijöiden vuorovaikutusta suhteen kehittymisen 
kannalta. Yhteistä on myös se, että toimijoiden oletetaan luovan suhteita 
saavuttaakseen jotain. Molemmissa näkökulmissa voimavaroilla on myöskin 
merkittävä rooli.
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Teorioiden välillä on kuitenkin ainakin kaksi selvää eroa. Ensinnäkin ne 
eroavat siinä, miten suhteiden oletetaan vaikuttavan toisiin suhteisiin. Toinen 
ero on siinä, miten teorioissa nähdään yksittäisten suhteiden kehittyminen. 
Transaktiokustannusanalyysissä jokainen suhde, jopa jokainen vaihto, 
nähdään itsenäisenä yksikkönä. Suhde syntyy tietyissä tilanteissa kyseisten 
vaihtojen hallitsemiseksi, mutta vaihto itsessään säilyy analyysin kohteena. 
Näin ollen erityisiä yhteyksiä ei oleteta muodostuvan eri suhteiden välille. 
Transaktiokustannusteoria keskittyy löytämään optimaalisen hallintomallin 
kullekin vaihdolle, eivätkä suhteet vaikuta toisiinsa, (mt.,379-380)

Verkostoteoriassa jokaisen suhteen oletetaan vaikuttavan toisiin suhteisiin, ja 
näiden välille syntyy riippuvuus. Verkostoteoriassa analyysin kohteena on 
suhde, ei yksittäinen vaihto. Vaihdot ja vuorovaikutus toimivat suhteen 
kehittäjänä ja muokkaajana. (Esim. Håkansson & Snehota 1995) Näkökulma 
on siis toinen kuin transaktiokustannusteoriassa, jossa vaihto itsessään on 
oleellisin tekijä.

Tämän tutkimuksen empiirisessä osassa analyysin kohteena ovat 
verkostoteorian mukaisesti suhteiden muodostama verkosto ja toimijoiden 
välinen vuorovaikutus.

2.1.4 Erilaisia verkostoteorioita

Verkostoteorioita on useita, ja tutkijat ovat yleensä korostaneet oman 
tutkimuksensa kannalta oleellisinta näkökulmaa. Seuraavassa mainitaan 
muutamia. Yritysverkostomallia käsitellään lähemmin jatkossa, sillä se 
muodostaa yhdessä institutionaalisen näkökulman kanssa tämän tutkimuksen 
teoreettisen viitekehyksen. Muut otetaan esille esimerkkeinä erilaisista 
lähestymistavoista.

Hartzell (1992) tutki pro gradu-tutkielmassaan verkostoanalyysin keinoin 
pienyrityksen strategisia valmiuksia. Työssään hän tarkasteli eri 
tutkimustraditioissa kehiteltyjä verkostomalleja. Hän keskittyi neljään malliin, 
jotka ovat ”social action”, sosio-ekologia, Industrial Networks ja 
aluesuunnittelu (pienyrityksen näkökulmasta).

Äyväri (1999) on tutkinut verkottuneen pienyrityksen markkinointiosaamista. 
Hän jaottelee verkostoteorian kahteen koulukuntaan; markkinoinnin 
tutkimustraditioihin kuuluvaan yritysverkostolähestymistapaan ja 
yrittäjyystutki m ukseen kuuluvaan verkostolähestymistapaan.

Yrittäjyystutkimukseen liittyvä verkostolähestymistapa painottaa yrittäjän 
henkilökohtaisten verkostojen merkitystä. Verkostoille on tyypillistä 
voimavarojen ja informaation vaihto; yrittäjäverkostoja kuvaavat myös 
käsitteet “valta” ja “vaikutus”. Yrittäjäverkostoja tutkittaessa esille nousee se, 
miten “toimijoiden valtasuhteet kehittyvät ja miten toimijat vaikuttavat 
toisiinsa”. (Äyväri 1999, 3-8)
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Yritysverkostomallissa voidaan erottaa kolme komponenttia, toimijat, 
toiminnot ja voimavarat, joiden avulla voidaan kuvata valitun kohdeaktorin eli 
tutkittavan toimijan verkosto. Toimijat, toiminnot ja voimavarat ovat Uppsalan 
koulukunnan, eli IMP-ryhmän yritysverkostonäkökulman peruskäsitteitä.

Yritysverkostoteoria korostaa verkostosuhteiden merkitystä voimavarojen 
luomisessa ja kehittämisessä. Erityisen kiinnostavina seikkoina 
markkinointiosaamisen näkökulmasta voidaan pitää suhteisiin liittyvää 
yhteistä orientaatiota, muita kuin taloudellisia sidoksia sekä verkostojen 
mahdollistamaa syvällistä oppimista. (Äyväri 1999,3-13) Tätä näkökulmaa 
käsitellään myöhemmin enemmän.

2.1.5 Verkostoteorian ja suhdemarkkinoinnin yhteys

Verkostoteoria ja suhdemarkkinointi eivät ole sama asia, vaikka molemmissa 
korostuu osapuolten välisen suhteen merkitys. Niiden näkökulma ja perusta 
ovat erilaiset. Suhdemarkkinoinnin käsitteiden ja oletusten tuntemisesta on 
kuitenkin hyötyä verkostoteorian vuorovaikutussuhteiden ymmärtämisessä. 
Siksi tässä esitellään suhdemarkkinoinnin periaatteita ja suhteiden yleisiä 
ominaisuuksia.

Salmen (1995,26-27) mukaan verkostojen rakenteen ja prosessien 
ymmärtämiseksi tulee ymmärtää niitä suhteita, joista verkostot muodostuvat. 
Suhde rakentuu kahden osapuolen välisen vuorovaikutusprosessin tuloksena. 
Vuorovaikutus sisältää liiketoiminnallista, tiedollista ja sosiaalisia 
vaihtoprosesseja. Empiirisessä osassa tullaan kuvailemaan osapuolten välisiä 
suhteita ja niiden merkitystä osapuolten välisen vuorovaikutuksen 
kokemisessa.

Markkinoinnin perussuhde on toimittajan ja asiakkaan välinen. Verkosto 
puolestaan muodostuu joskus hyvinkin monimutkaisesta suhteiden joukosta. 
(Gummesson 1998,21) Yksilön erityyppiset suhteet, esimerkiksi perhe, 
ystävät, järjestöt ja neuvonantajat muodostavat yksilön sosiaalisen verkoston. 
(mt.,204)

Ostajan ja myyjän välisiä suhteita voidaan Fordin (1993,42-43) mukaan tutkia 
sekä IMP- ryhmän kehittämän vuorovaikutusmallin että taloustieteiden uuden 
institutionalismin teorioiden avulla. Vuorovaikutusmalli korostaa molempien 
osapuolten aktiivisuutta vuorovaikutuksessa. Yritysmarkkinointia ja yritysten 
ostotoimintaa voidaankin kuvata ostaja-myyjä- suhteiden johtamisena.

Gummesson (1998) jakaa suhteet neljään ryhmään:

1 Klassiset markkinasuhteet, esimerkiksi myyjän ja asiakkaan välinen 
suhde

2 Erityiset markkinasuhteet, esimerkiksi juridinen suhde
3 Megasuhteet eli markkinoiden yläpuolella olevat suhteet
4 Nanosuhteet eli markkinoiden alapuolella olevat suhteet
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Henkilökohtaisten ja sosiaalisten verkostojen lähtökohta ei yleensä ole liike- 
elämässä. Nämä megasuhteet luovat edellytyksiä markkinasuhteille, (mt.,203) 
Nanosuhteita ovat puolestaan organisaation sisällä olevat suhteet, esimerkiksi 
suhteet omistajiin, rahoittajiin ja henkilöstöön, (mt.,247-298)

Suhteen ja verkoston osapuolet pitävät yhteyttä toisiinsa aktiivisesti. 
Vuorovaikutus on avaintekijä sekä yksinkertaisten suhteiden että 
monimutkaisten verkostojen muodostumiselle ja kehittymiselle. (Gummesson 
1998,22)

Gummesson (1998,71) puhuu markkinoinnin tasapainosta, joka syntyy 
kolmen perustekijän vuorovaikutuksesta. Nämä tekijät ovat kilpailu, 
säännökset ja instituutiot sekä yhteistyö. Juuri suhdemarkkinointi tuo 
yhteistyön säännösten ja instituutioiden sekä kilpailun rinnalle.

Suhdemarkkinoinnin esille tuoman yhteistyön merkitys korostuu tässä 
tutkimuksessa. Empiirisessä osassa yhteistyön rinnalle analyysiin tuodaan 
myös osapuolten väliset sidokset.

Jokaiseen suhteeseen liittyy nimittäin erilaisia sidoksia. Sidokset kehittyvät 
suhteen kuluessa. Jokaisella suhteella on näin myös erilainen sidosrakenne. 
Salmi (1995,27) korostaa erityisesti sosiaalisen vaihdon merkitystä 
liikesuhteissa. Hänen mukaansa osapuolten välisissä suhteissa voidaan 
erottaa taloudellisia, oikeudellisia, teknisiä, tiedollisia, sosiaalisia ja 
suunnitteluun liittyviä sidoksia. Sidokset eivät ole riippumattomia toisistaan. 
Sidokset ovat merkittävä osa suhteita, joten sidoksia käsitellään enemmän 
yritysverkostomallin yhteydessä.

Gummesson (1998,43-48) luettelee suhteiden yleisiä ominaisuuksia, joiden 
avulla suhteita voidaan vertailla ja analysoida. Yhteistyö voi olla eri asteista, ja 
se voi sisältää myös kilpailua. Suhteen merkitys, riippuvuus ia sitoutuminen 
vaihtelevat. Tärkeät suhteet saavat osapuolet sitoutumaan enemmän, kun 
toimijat ovat riippuvaisia toistensa toiminnasta. Luottamusta pidetään suhteen 
kulmakivenä, riski ja epävarmuus liittyvät etenkin tilanteisiin, jossa asioita on 
vaikeaa arvioida objektiivisesti. Valtaa suhteen osapuolilla on harvemmin yhtä 
paljon. Suhteen kesto on oleellinen arviointikriteeri. Pitkäaikaiset suhteet ovat 
suhdemarkkinoinnin tavoite ja lähtökohta.

Kontaktien tiheys, säännöllisyys ia tiiviys vaihtelevat. samoin fyysinen sekä 
henkinen läheisyys ja etäisyys. Suhteen virallisuus, epävirallisuus ia 
avoimuus, rutiininomaisuus sekä sisältö eroavat eri osapuolten välillä. 
Sosiaalisten verkostojen analyyseissä on tärkeää huomioida myös 
henkilökohtaiset ia sosiaaliset ominaisuudet, joita ovat esimerkiksi sukupuoli, 
ikä, koulutus ja persoonallisuus. Suhteen ominaisuudet muuttuvat suhteen 
aikana ja niiden merkitys riippuu kustakin tilanteesta. Tärkeysjärjestykseen ei 
ominaisuuksia voida asettaa juuri niiden tilannekohtaisuuden takia. 
(Gummesson 1998,49)

Suhteet eroavat toisistaan myös voimakkuudeltaan. Yleensä tutkitaan 
voimakkaita suhteita, sillä heikkoja on vaikea tutkia. Vahvat suhteet liittyvät
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ulkoisten suhteiden koordinointiin yrityksen resurssien kanssa, heikot suhteet 
ovat lähinnä kommunikaatiokanavia. Yrityksillä on yleensä vain muutama 
vahva suhde, mutta paljon heikkoja. Heikot suhteet ovat yritykselle tärkeitä, 
sillä ne ovat mahdollisia tulevia vahvoja suhteita. (Salmi 1995,28)

Suhdemarkkinointi ei ole Gummessonin (1998,388) mukaan “verkostomallin 
jatke tai kumppani”. Verkostoinani perustuu yritysmarkkinoiden empiirisiin 
tutkimuksiin, joten se pätee ainoastaan yritysmarkkinoille. Suhdemarkkinointi 
puolestaan käsittelee kuluttujamarkkinointia ja kuluttajamarkkinoiden 
moninkertaisia kahdenvälisiä suhteita, ei verkostoja. Suhdemarkkinoinnin 
havainnoilla ja teorioilla on kuitenkin merkitystä, kun analysoidaan 
kahdenvälisten suhteiden muodostumiseen ja kehittymiseen vaikuttavia 
tekijöitä. Suhdemarkkinoinnin oletuksia käytettäessä tulee kuitenkin 
huomioida, että tämä teoria jättää huomioimatta suhteen ulkopuoliset toimijat. 
Verkostosuhteissa ei mikään suhde ole täysin riippumaton ympäristöstään ja 
muista toimijoista.

2.2 Vuorovaikutusteoriasta yritysverkostoteoriaan

2.2.1 Industrial Marketing and Purchasing Groupin näkökulma

Empiirisen tutkimuksen perustana oleva viitekehys rakentuu 
yritysverkostoteorian ja institutionaalisen lähestymistavan oletuksille. Jotta 
yritysverkostoteorian ymmärtäminen olisi mahdollista, kuvataan tässä ensin 
sen taustaa. Yritysverkostomalli on kehittynyt IMP- ryhmän 
vuorovaikutusteoriasta.

Industrial / International Marketing and Purchasing Group syntyi 1970- luvun 
lopulla eurooppalaisten, lähinnä ruotsalaisten, tutkijoiden halusta ymmärtää 
yritystenvälisiä vaihtosuhteita. Tällöin oli vahvistunut käsitys, jonka mukaan 
yritysmarkkinoiden ostajiin ja myyjiin erikseen keskittyminen ei riitä 
selittämään näiden osapuolten välistä vaihtokäyttäytymistä. (Möller & Wilson 
1995, 4)

Aikaisempi, lähinnä amerikkalainen markkinointiperinne on perustunut 
marketing mix- ajatteluun, joka sopii paremmin kuluttajamarkkinoille. 
Marketing mix, tai ns. 4P:tä korostavat markkinoijan aktiivista panosta oikean 
kohderyhmän tavoittamiseksi, tuotteen asemoimiseksi ja myönteisen 
ostopäätöksen saamiseksi. Ostajalle on jäänyt passiivinen rooli, jossa hän 
vain reagoi kilpaileviin tuotteisiin valitsemalla niistä haluamansa.(Kotier 1988; 
Möller & Wilson 1995)

Palveluiden markkinoinnin johtamisessa on kehitetty laajennettu markkinointi 
mix, 7P:tä, jolloin alkuperäisten (Product, Place, Price & Promotion) lisäksi 
yrityksen on hallittava palvelutilanteessa vielä esimerkiksi henkilöstö ja 
asiakkaat, tilat ja laitteet sekä toimintojen erikoistuneisuus ja taso (People, 
Physical Evidence & Process). (Zeithaml & Bitner 1996, 25-27)
Laajennuksella on pyritty paremmin huomioimaan palvelu- ja vaihtotilanteisiin 
liittyvät muutkin tekijät ja osapuolet kuin vain markkinoija. Laajennuksesta 
huolimatta jää asiakkaalle passiivinen rooli. Vaikka palvelun käyttäjänkin
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tiedostetaan vaikuttavan palvelun onnistumiseen, ei asiakas osallistu 
aktiivisesti palvelusuhteen kehittämiseen.

Kotler (1988, 208-233) erottelee kyllä yritys- ja kuluttajamarkkinat toisistaan 
esimerkiksi erilaisten ostoprosessien perusteella, mutta siitä huolimatta 
marketing mix- ajattelun lähtökohtana ovat olleet kuluttajamarkkinoiden 
oletukset kuluttajan käyttäytymisestä. Tähän perustuva yritysmarkkinointi on 
perustunut yksittäisiin, riippumattomiin transaktioihin ja eräänlaiseen 
“stimulus-response”- suhteeseen myyjän ja ostajan välillä. Perinteisen 
yritysmarkkinoiden markkinoinninjohtamisen vaikutus on ollut suurin 
organisaatioiden ostokäyttäytymisen selittäjänä; siihen perustuvat 
ostopäätöskriteerit, ostoprosessin vaiheiden tunnistaminen ja ostokeskus- 
käsite. (Möller & Wilson 1995, 2-3) Huolimatta 4P:n laajennuksesta tai 
yritysten huomioimisesta markkinoinnin johtamisen teorioissa yritysten väliset 
suhteet olivat aikaisemmin jääneet vähälle huomiolle. Tämä on ollut IMP- 
ryhmän teorioiden alkutilanne.

IMP korostaa vuorovaikutuksen merkitystä ja yritysten välisiä riippuvuuksia. 
Tutkimuksen kohteena oli alussa dyadi, kahden toimijan välinen suhde. IMP 
keskittyi kuvaamaan vaihtoa joko yksittäisen myyjän ja ostajan tai myyjä- ja 
ostajayrityksen välillä. Painopiste oli vaihdannan peruselementtien, 
esimerkiksi rahan, informaation ja arvoaseman ymmärtämisessä. (Möller & 
Wilson 1995,4)

Lyhytaikainen dyadi- näkökulma selittää kuitenkin ainoastaan pienen osan 
yritysmarkkinoille tapahtuvasta vaihdannasta. 1980- luvulla alettiinkin yhä 
enemmän korostaa vaihtosuhteiden merkitystä. Ajatus yritysten välisistä 
dyadeista laajennettiin kattamaan myös useampien osapuolten väliset 
vuorovaikutussuhteet, (mt., 5-9) IMP:n vuorovaikutusnäkökulma korostaa 
kahdenvälisiä suhteita. Siitä kehittynyt verkostonäkökulma ulottaa tarkastelun 
kolmen ja useamman välisiin suhteisiin. (Owusu 1997,12)

Håkansson ja Snehota (1995,3-4) määrittelevät IMP- ryhmän 
perustutkimusongelmaksi sen, miten yritysten välisiä suhteita voidaan 
kuvailla, analysoida ja selittää. Tällöin verkostonäkökulma tarkoittaa heidän 
mukaansa sitä, että suhteita arvioidaan osana verkostorakennetta, ei erillisinä 
kokonaisuuksina. Yrityksen rajoitteet ja mahdollisuudet nähdään 
verkostoteoriassa suhteessa ja vuorovaikutuksessa asiakkaisiin, 
tavarantoimittajiin ja muihin tärkeisiin yhteistyökumppaneihin.

Vuorovaikutus- ja verkostoteorioiden kehittyminen juuri Euroopassa johtuu 
useista syistä. Markkinat ovat ensinnäkin pienemmät Euroopassa kuin 
Amerikassa. Myös yritykset ovat pienempiä, ja niiden välillä on ollut läheistä 
yhteistyötä eri muodoissa pitkään. Amerikassa on yritysten verkostoitumiseen 
ja yhteistyöhön suhtauduttu kriittisemmin. Siellä markkinoita hallitsevat 
suuremmat yritykset, joiden vallan kasvua on pyritty rajoittamaan tiukoilla 
kartellilailla. Tekniikan kehittyminen ja etenkin JIT - ajattelu on lisännyt myös 
Amerikassa läheisten suhteiden arvoa. Muissa kulttuureissa, etenkin 
Japanissa, liikesuhteet perustuvat hyvin pitkälle henkilökohtaisten suhteiden 
varaan. (Ford 1993,2-3)
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IMP- ryhmän vuorovaikutusteorian tärkeimmät oletukset

1 Sekä ostaja että myyjä ovat aktiivisia toimijoita, jotka ovat 
vuorovaikutuksessa keskenään.

2 Ostajan ja myyjän välinen suhde on yleensä pitkäaikainen, läheinen ja 
se sisältää monimutkaisia vuorovaikutusmalleja kunkin yrityksen sisällä 
ja yritysten välillä. Osapuolten tehtävä onkin yleensä ylläpitää näitä 
suhteita, ei niinkään myydä tai ostaa.

3 Ostajan ja myyjän väliset linkit institutionalisoituvat usein rooleiksi, joita 
osapuolet odottavat toistensa noudattavan. Suhteet sisältävät sekä 
konflikteja että yhteistyötä. Suhde voi myös edellyttää toiselta tai 
molemmilta osapuolilta sopeutumista.

4 Yleensä läheisiin suhteisiin liitetään jatkuva tavara- tai raaka-ainevirta. 
IMP painottaa erityisesti epäsäännöllisesti ostettavien tuotteiden 
kohdalla aiempien ostojen, yhteisen arvioinnin ja yritysten välisen 
suhteen merkitystä. Lisäksi erityisen mielenkiinnon kohteena on 
suhteen laatu. Suhde voi syntyä jo yhden merkittävän transaktion 
myötä.

IMP:n teoria korostaa Owusun (1997,12) mukaan läheisten ja molempia 
osapuolia hyödyntävien suhteiden ylläpitoa yritysten välillä parhaana keinona 
saavuttaa pitkän aikavälin vakautta ja menestystä yritykselle. Ford (1993,2-3) 
puolestaan sanoo, että IMP- ryhmä ei väitä, että läheinen suhde olisi 
välttämättä aina hyvä asia. Hänen mukaansa teoria korostaa, että 
vuorovaikutusprosessi myyjän ja ostajan välillä on hyvä keino ymmärtää 
yritysmarkkinoita.

2.2.2 Yritysverkostoinani

Yritysverkostoteoria on IMP-ryhmän vuorovaikutusteoriasta kehittynyt 
ajattelumalli. Tämä teoria on avainasemassa tutkimuksen empiirisessä 
osassa. Yritysverkostoteorian avulla käsitellään tutkimuksen havaintoja ja sen 
avulla pyritään ymmärtämään laajemmin tuottajien välistä yhteistyötä ja 
verkostoja.

Verkostolähestymistavan merkittävimpiä kehittäjiä ovat olleet IMP- ryhmän 
Håkansson, Johanson ja Mattsson. Lähtökohtana on ollut havainto, että 
yritysmarkkinat voidaan esittää lukuisten organisaatioiden välisinä 
vaihtosuhteina. Perustana on yritysten välinen resurssiriippuvuus. IMP:n 
mielenkiinto on keskittynyt lähinnä yhteistyöstrategioiden merkitykseen 
kansainvälisessä yritysmarkkinoinnissa, mutta havainnot ovat yleistettävissä 
myös suppeammille, kansallisille markkinoille. Teorian tavoite on kuvaava; se 
pyrkii ymmärtämään suhdejärjestelmää toisaalta tietyn kohdeyrityksen, 
toisaalta koko verkoston näkökulmasta. (Möller & Wilson 1995,605; Ford 
1993,441)
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Yrityssuhteiden rakenteille on tyypillistä etenkin asiakas-tavarantoimittaja- 
tyyppisissä suhteissa jatkuvuus, monimutkaisuus, symmetrisyys ja 
epämuodollisuus. Yrityssuhteiden vuorovaikutusprosesseihin liittyy yleensä 
sopeutumisia, yhteistyötä ja konflikteja, sosiaalista vuorovaikutusta ja 
rutinisoitumista. (Håkansson & Snehota 1995, 7-10)

Håkansson ja Johanson (1994) ovat pyrkineet luomaan mallin, jolla voidaan 
yhdistää vakauden ja kehityksen tutkiminen. Yleisesti vakautta pidetään 
muutoksen ja kehityksen vastakohtana, mutta heidän näkemyksensä mukaan 
vakaus on kehityksen elinehto. Håkansson ja Johanson pyrkivät mallillaan 
luomaan perustan toimijoiden roolien tutkimiseen kehitysprosesseissa, ottaen 
samalla huomioon vakauden ja kehityksen välisen suhteen.

Verkosto voidaan jakaa toimijoihin, jotka muodostavat hallintorakenteen, sekä 
toimintoihin ja voimavaroihin, jotka muodostavat verkoston tuotantorakenteen. 
(Salmi 1995,20) Muuttujat ovat suhteessa toisiinsa; toimijat keskenään, 
toiminnot keskenään ja resurssit keskenään, muodostaen omat verkostonsa. 
Toimija-, toiminto- ja voimavaraverkostot ovat puolestaan läheisessä 
suhteessa toisiinsa. Ne muodostavat näin kokonaisverkoston (total network). 
Verkostosidokset voidaan jakaa toiminto-, toimija- ja voimavarasidoksiin. 
(Håkansson & Snehota 1995)

Kuvio 2. Yritysverkoston perusrakenne

Toimijaverkosta

Toimijal

> VoimavaratToiminnot -4

VoimavaraverkostoToimintaverkosto

Lähde: Håkansson ja Johansson 1994,29
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Håkansson ja Snehota (1993,531) tiivistävät verkostoteorian pääkohdat 
seuraavasti:

1 Yritysorganisaatiot toimivat usein tilanteessa, jossa niiden 
käyttäytymiseen vaikuttaa rajoitettu määrä muita toimijoita. Jokainen 
toimija on ainutlaatuinen, ja ne kaikki pyrkivät omiin tavoitteisiinsa.

2 Yritys on jatkuvassa vuorovaikutuksessa muihin yrityksiin. 
Vuorovaikutus muodostaa vaihtoprosessien viitekehyksen. Suhteet 
mahdollistavat muiden yritysten voimavarojen tavoittamisen ja 
hyväksikäytön sekä osapuolten toimintojen yhdistämisen.

3 Organisaation erityispiirteet ja kyvyt kehittyvät muiden osapuolten 
kanssa ylläpidetyissä vuorovaikutussuhteissa. Myös yrityksen 
identiteetti rakentuu suhteessa muihin osapuoliin.

4 Koska muutkin vuorovaikutuksen osapuolet toimivat samanlaisissa 
olosuhteissa, yrityksen toimintaa säätelee verkosto 
kokonaisuudessaan. Näin ollen yritykseen vaikuttavat myös 
kolmansien osapuolten väliset riippuvuussuhteet.

Toimija-, toiminto- ja voimavaraverkostoja yhdistävät voimat ovat tärkeitä 
analysoitaessa näiden verkostojen muodostamaa kokonaisverkostoa. 
Håkansson ja Johanson (1994,33-34) korostavat neljää voimaa: 
Toiminnallista keskinäistä riippuvuutta, valtarakennetta, tietorakennetta ja 
ajallista riippuvuutta. Ajallinen riippuvus korostaa verkoston historian 
merkitystä sen kehityksen kannalta. Verkoston sisällä vakaus ja kehitys ovat 
sidoksissa toisiinsa, sillä kehitys jollain osa-alueella edellyttää vakautta 
toisella. Verkostomallin oletus näin ollen on, että vakaus ja muutos ovat 
toisistaan riippuvaisia.

Transaktiokustannukset

Verkostoteoria korostaa transaktiokustannusten merkitystä verkostoon 
liittymistä tai siitä lähtemistä edesauttavana tai hillitsevänä tekijänä. Tulo- ja 
lähtöesteet ovat samankaltaisia kuin yleisesti ajateltuna markkinoilla. 
Verkostojäsenyyteen liittyviä prosesseja ovat verkostoon tulo, asemointi, 
uudelleen asemointi ja poistuminen. Uudelleen asemointia tapahtuu 
jatkuvasti; myös vanhat verkoston toimijat voivat joutua uudelleen 
asemoitumaan, jotta uusi yritys pääsee mukaan verkostoon. (Ford 1993,448- 
449)

Transaktiokustannuksia ovat kaikki aktiviteetit, jotka liittyvät osapuolten 
tyydyttämiseen siten, että annettu ja saatu arvo on sopusoinnussa yksilön 
odotusten kanssa. Kustannukset nousevat pääsääntöisesti, kun tavaran tai 
palvelun arvoa on vaikea arvioida. Ongelmat johtuvat tuotteen tai palvelun 
ominaisuudesta tai osapuolten välisen luottamuksen puutteesta. (Ouchi 
1991,247)
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Empiirisessä osassa tulevat esille transaktiokustannukset lähinnä verkostoon 
tuloa rajoittavina tekijöinä. Ne liittyvät myös yritysten uudelleen 
asennoitumiseen verkoston muuttuessa.

Verkostosidokset

Verkostosidokset voidaan jakaa toiminto-, toimija- ja voimavarasidoksiin. 
Käytännössä ne ovat läheisessä riippuvuussuhteessa toisiinsa, ja niiden 
välinen vuorovaikutus on ratkaiseva tekijä yrityssuhteiden kehittymisessä. 
Sidokset yhdessä suhteessa ovat myös yhdistyneet (suorasti tai epäsuorasti) 
joihinkin muihin sidosiin. (Håkansson & Snehota 1995,28-40)

Seuraavaksi kuvaillaan erilaisia sidoksia ja niiden merkitystä suhteiden 
kehittymisessä. Kuvio havainnollistaa sidosten välistä vuorovaikutusta.

Kuvio 3. Yrityssuhteiden kolmen ulottuvuuden vuorovaikutus

Lähde: Håkansson ja Snehota 1995,35

Voimavarasidokset

Toimintosidokset

Toimijasidokset

Suhteiden luominen vaatii aikaa ja panostusta. Yritysten välille syntyy 
teknisiä, suunnitteluun liittyviä, tiedollisia, sosioekonomisia ja juridisia 
sidoksia. Näitä ovat esimerkiksi tuote- ja tuotantoprosessisovellukset, 
yritysten logistiikan yhteensovittaminen, tieto vastapuolesta, henkilökohtainen 
luottamus sekä erityiset luotto- ja muut pitkäaikaiset sopimukset. (Johanson & 
Mattsson 1991,257)

Yritysverkostot perustuvat verkostosuhteille ja toimijoiden välisille 
prosesseille. Kohdeyrityksen analysointi tapahtuu yrityksen aseman ja roolien 
kautta. Asema määritellään suhteessa verkoston muihin organisaatioihin, 
suhteet puolestaan esimerkiksi taloudellisina, teknisinä ja sosiaalisina 
sidoksina. Sidokset määrittelevät suhteen luonteen. Yritysten välinen suhde 
voidaankin aina kuvailla sen hetkisten sidosten profiilina. (Möller & Wilson 
1995,591)

Sosiaalisissa verkostoissa verkostosidos voidaan määritellä kahden 
vuorovaikutuksessa olevan toimijan väliseksi suhteeksi tai sosiaaliseksi 
sidokseksi. Davern (1997,289) määrittelee sosiaalisille verkostoille neljä
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peruskomponenttia: rakenteellinen osa, voimavarat, normatiivinen 
komponentti ja dynaaminen osatekijä. Rakenne tarkoittaa verkoston muotoa 
ja sidosten vahvuutta. Voimavaroja ovat esimerkiksi kyky, tieto tai sukupuoli. 
Ne vaihtelevat eri verkostoissa. Normatiivinen komponentti sisältää arvot ja 
avoimet säännöt, jotka vaikuttavat verkostojäsenten käyttäytymiseen. 
Dynaamisuus viittaa verkostosuhteiden luomisen ja muutoksen 
mahdollisuuksiin ja rajoituksiin.

2.2.2.1 Toimijat ja toimijasidokset

Empiirisessä osassa tullaan erityisesti tutkimaan toimijoiden välisiä suhteita ja 
toimijasidoksia. Toimijat (actors, aktorit) kontrolloivat voimavaroja, joita 
tarvitaan toimintojen toteuttamiseksi. (Äyväri 1999, 10) ”Toimijat suorittavat 
verkostossa toimenpiteitä ja hallitsevat, hyödyntävät ja muuntavat resursseja.” 
(Gummesson 1998,387)

Markkinat muodostuvat toimijoiden verkostosta. Toimijoilla on vaihtosuhteita, 
joissa vaihdetaan aineellisia tai aineettomia resursseja, esimerkiksi tietoa. 
Verkostoteorian mukaan suhteet ovat dynaamisia ja muuttuvia. Toimijat voivat 
olla kaupallisia tai epäkaupallisia, esimerkiksi asiakkaita, kilpailijoita tai 
julkishallinnon edustajia. Verkostoteorian toimijat ovat pääasiassa yrityksiä, 
mutta ne voivat olla myös yksilöitä tai yksittäisten yritysten edustajia. 
Toimijoita on eri organisaatiotasoilla. Käsite ei ole tarkoin rajattu, vaan toimija 
voi tarkoittaa yksilöä tai kollektiivista toimijaa. (Håkansson & Johanson 
1994,28, Jyrämä 1999, 42-51)

Yksilöiden merkitystä korostetaan verkostoteoriassa, koska lopulta 
yrityksenkin sisällä yksilöt ovat ne, jotka ovat keskenään vuorovaikutuksessa. 
(Salmi 1995,20-25)

Verkosto organisaatiomuotona korostaa muutenkin yksilöä ja tämän 
ominaisuuksia, jolloin laadukas verkosto toimii vahvojen ja itseään kehittävien 
yksilöiden varassa. (Mäkelä & Stenlund 1995, 24) Toimijan rooli perustuu 
yleensä odotukseen siitä, miten kunkin tulisi toimia. Odotukset pohjautuvat 
yleisesti hyväksyttyihin normeihin ja arvoihin. Toimija voi rikkoa roolinsa rajat 
tai toimia useissa rooleissa. (Jyrämä 1999,177)

Håkanssonin ja Johansonin (1994,28-30) mukaan toimijoilla on viisi 
perusominaisuutta:

Ensinnäkin ne suorittavat ja kontrolloivat toimintoja. Toimijat arvioivat, 
yksin tai yhdessä, mitä toimintoja suoritetaan ja miten, sekä mitä 
voimavaroja käytetään.

Toiseksi toimijat kehittävät suhteita toisiinsa. Verkostossa jokaisella 
toimijalla on erivahvuisia suhteita, joiden avulla hän tavoittaa muiden 
toimijoiden voimavaroja.
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Kolmas piirre on se, että toimijoiden toiminnot perustuvat voimavarojen 
hallinnalle. Suora kontrolli perustuu omistukseen, epäsuora suhteille ja 
riippuvuuksille toimijoiden välillä.

Neljäs ominaisuus on toimijoiden tavoitesuuntautuneisuus. Toimijoiden 
yleistavoite on lisätä valtaansa verkostossa. He pyrkivät valvomaan 
voimavaroja ja /tai toimintoja saavuttaakseen muita tavoitteita.

Viidenneksi toimijoilla on eriytynyttä tietoa verkoston toiminnoista, 
resursseista ja muista toimijoista. Tietoa saadaan kokemusten kautta, 
joten verkoston läheisimmistä toimijoista tiedetään eniten.

Verkoston toimijoilla on sekä yhteisiä että vastakkaisia intressejä. Toimijat 
käyttävät verkostotietämystään ja suhteitaan muihin toimijoihin lisätäkseen 
valvontavaltaansa. Koska toimijoita on organisaation eri tasoilla, valtataistelua 
ei käydä ainoastaan toimijoiden välillä, vaan myös toimijoiden sisällä, (mt.,30)

Verkoston toimintakentän rakenne on melko vakaa, mutta kunkin toimijan 
asema ja toiminnot muuttuvat. Verkostojen rakenne ja toimijat ovat 
erikoistuneempia kehittyneillä markkinoilla kuin vähemmän kehittyneillä. 
Verkostot myös erikoistuvat ja hierarkistuvat vahvistuessaan. Muutokset 
voivat johtua kiristyneestä kilpailusta, sillä toimijat pyrkivät legitioimaan 
asemansa ja näyttämään osaamisensa erikoistumalla. Hierarkisaatio on myös 
tapa korostaa mainetta ja luotettavuutta sekä keino hallita epävarmuutta. 
(Jyrämä 1999,174-176)

Myös toimialan vakiintuminen ja kehittyminen vaikuttavat verkoston 
toimijoiden asemaan ja toimintatapoihin. Tähän on syynä erityisesti alojen 
institutionalisoituminen, jota käsitellään tarkemmin luvussa 3.

Toimijasidokset kehittyvät yritysten välisissä suhteissa keskinäisen huomion 
ja mielenkiinnon kautta. Yhteinen sitoutuneisuus syntyy vuorovaikutuksessa. 
Myös luottamuksen rakentuminen on sosiaalinen prosessi, joka liittyy suhteen 
kehittymiseen. Sitoutuminen, identiteetin rakentuminen ja luottamuksen 
syntyminen muokkaavat suhdetta. Ne sekä rajoittavat että mahdollistavat 
toimijoiden suhteita toisiinsa. (Håkansson & Snehota 1995,32-33) Suhteet 
itsessään ovat myös resursseja, joiden avulla pyritään toteuttamaan 
tavoitteita. (Mattila &Uusikylä 1999,11)

2.2.2.2 Toiminnot ja toimintosidokset

Toimintoja ovat toimijoiden suorittamat aktiviteetit; toimijat yhdistävät, 
kehittävät, vaihtavat ja luovat erilaisia resursseja hyödyntäen muita 
resursseja.(Salmi 1995,24)

Toiminto tapahtuu, kun yksi tai useampi toimija yhdistää, kehittää, vaihtaa tai 
luo resursseja käyttäen hyväkseen muita resursseja. (Håkansson & Johanson 
1994,30)
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Toiminnot voidaan jakaa muutos- eli transformaatiotoiminnoiksi ja 
siirtotoiminnoiksi. Transformaatiotoiminnoissa resurssit muuttuvat jollain 
tavalla, ja muutostoimintoa valvoo aina suoraan yksi toimija.

Siirtotoiminnossa voimavaran suora valvonta siirtyy toimijalta toiselle. 
Siirtotoiminnot yhdistävät eri toimijoiden muutostoiminnot toisiinsa. Niitä ei 
koskaan kontrolloi vain yksi toimija. Siirtotoiminnot vaikuttavat, ja niihin 
vaikuttaa, osallistuvien toimijoiden väliset suhteet, (mt.,30)

Yksittäiset toiminnot liittyvät toisiinsa muodostaen toimintosyklejä. Kokonaista 
toimintokehää ei koskaan valvo yksittäinen toimija. Verkostonäkökulmasta 
yksittäisten toimijoiden yksittäiset toiminnot eivät ole korvaamattomia. Ne 
voidaan aina korvata toisella toimijalla tai toiminnolla. Toimintoverkosto on 
aina epätäydellinen siinä mielessä, että uudet toiminnot, muutokset vanhoissa 
toiminnoissa tai uudelleenjärjestelyt voisivat tehdä siitä tehokkaamman. 
Tämän takia ei voida puhua optimaalisista toimintojärjestelmistä. (mt.,31)

Verkostot syntyvät, jotta voimavarojen vaihdanta olisi mahdollista. 
”Verkostossa jokainen toimija suorittaa toisten toimijoiden kannalta tärkeitä 
toimintoja”. Oleellista on, ettei yksittäinen toimija voi päättää, mitkä toiminnot 
ulkoistetaan, ja mitkä suoritetaan yrityksen sisällä. Verkostossa toimijan 
yksittäiset aktiviteetit on myös yleensä korvattavissa muilla toiminnoilla. 
(Äyväri 1999, 12)

Toimintosidoksia voidaan pitää keinona luoda ainutlaatuisia suorituksia. 
Yritysten välinen suhde vaikuttaa kummankin osapuolen tapaan toimia. 
Suhteen myötä yritysten eri tekniset, hallinnolliset tai kaupalliset toiminnot 
voivat linkkiytyä toisiinsa. Sidosten syntyminen saattaa vaatia toiselta tai 
molemmilta osapuolilta sopeutumista, koordinointi- tai muiden toimintatapojen 
muuttamista.(Håkansson & Snehota 1995,28)

2.2.2.3 Voimavarat ja voimavarasidokset

Voimavaroja ovat esimerkiksi henkilöstö, laitteet, rakennukset, tieto, 
yrityskuva ja taloudelliset resurssit. Yritysten välinen suhde vaikuttaa siihen, 
miten yritys käyttää hyväkseen resursseja. Myös suhde itsessään on resurssi, 
joka liittää yhteen erilaisia voimavaroja. Uusia voimavarayhdistelmiä syntyy 
suhteen kehittyessä, ja yritysten resurssien liitos voi muodostua hyvin 
vahvaksi. (Håkansson & Snehota 1995,30-31)

Yrityssuhteen kehitysprosessiin liittyy piirteitä, jotka muistuttavat 
investointiprosesseja. Kehitysprosessi on yleensä kallis, ja kustannukset 
syntyvät ennen tulevia hyötyjä. Kehittyneet suhteet ovat yritykselle resursseja, 
joita tulee hyödyntää tehokkaasti ja joista tulee huolehtia, (mt.,31)

Muutos- ja siirtotoimintojen suorittaminen vaatii resursseja. Resursseja 
yhdistellään, ja siihenkin tarvitaan resursseja. Toimijat valvovat resursseja 
yksin tai yhdessä. Resursseja voidaan käyttää ja yhdistellä eri tavoin ja eri 
tilanteissa, joten ei voida määritellä, miten tiettyä voimavaraa tulisi käyttää.
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Siirto- ja muutosresurssit ovat toisistaan riippuvaisia. (Håkansson ja Johanson 
1994,32)

Resursseja- eli voimavaroja voidaan kuvailla sen mukaan, kuka tai ketkä niitä 
kontrolloivat. Toinen arviointiperuste on, miten resurssia käytetään 
toiminnoissa. Kolmantena piirteenä Håkansson ja Johanson (1994,33) 
mainitsevat resurssin monipuolisuuden ja muunneltavuuden.

Voimavarat ovat passiivisia, ennen kuin ne aktivoidaan. Aktivointi on 
voimavarojen yhdistelyä. Voimavaroihin liittyvät päätoiminnot ovat 
voimavarojen muuntelu tuotanto- ja jalostusprosesseilla sekä niiden 
transaktiot toisten toimijoiden kanssa vaihtoprosesseissa. Myös kaikki sisäiset 
voimavarojen muutokset ja jopa johdon uudelleensuuntautuminen testa utu vat 
vaihtosuhteissa johtaen heikompaan tai vahvempaan asemaan verkostossa. 
(Möller & Wilson 1995,589-592)

Voimavara- eli resurssisidokset eivät liity ainoastaan yritysten tarpeeseen 
hankkia ja hyödyntää toisten resursseja. Yritysten välisissä suhteissa myös 
yhdistellään ja asetetaan vastakkain resursseja. Suhde itsessään on resurssi, 
joka yhdistää eri voimavarat. (Håkansson & Snehota 1995,30-31)

2.3 Verkostosuhteiden ominaisuuksia

2.3.1 Vuorovaikutus suhteen rakentajana

Empiirisessä osassa tullaan käsittelemään toimijoiden välistä vuorovaikutusta 
ja henkilökohtaisten suhteiden merkitystä yhteistyön kokemisen kannalta. 
Vuorovaikutusta ovat vaihtosuhteen yritysten sisäiset ja yritysten väliset 
toiminnot; prosessit, joilla suhde luodaan, kehitetään, ylläpidetään ja 
lopetetaan. (Möller & Wilson 1995,10)

Johansonin ja Mattssonin (1993,471) mukaan verkostot ovat vakaita ja 
muuttuvia. Yksittäiset liiketapahtumat tapahtuvat yleensä vakiintuneen 
suhteen sisällä. Vaikka uusia suhteita syntyy ja vanhoja purkautuu, suurin osa 
toiminnoista tapahtuu ennestään olemassaolevissa suhteissa. 
Olemassaolevat suhteet muuttuvat tehtyjen transaktioiden myötä. Suhteisiin 
vaikuttavat sidokset kehittyvät; tekniset, suunnitteluun liittyvät, tiedolliset, 
sosiaaliset, taloudelliset ja oikeudelliset sidokset muuttuvat. Suhteita myös 
aktiivisesti ylläpidetään, kehitetään, muutetaan ja lopetetaan.

Yritysten väliset suhteet voivat olla etäisiä ja persoonattomia. Yleensä ne ovat 
kuitenkin läheisiä, komplekseja ja pitkäaikaisia. Suhteet rakentuvat yritysten 
toimintojen historian pohjalle. Ford (1993,2-3) kuvaa näitä suhteita käsitteillä 
sopeutumiset, sitoutumiset, luottamus ja konflikti.

Konfliktit ja yhteistyö vaikuttavat suhteen ilmapiiriin. (Axelsson & Easton 
1994,14) Konfliktit voivat toimia myös positiivisena tekijänä suhteen 
kehittymisen kannalta. Konfliktien syntyminen on luonnollista, eikä suhteen
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olemassaolo tarkoita, että konfliktit tulisi aina selvittää välittömästi ja 
lopullisesti. (Håkansson & Snehota 1995,9)

Yrityksen suhteet voidaan jakaa myös niiden intensiteetin perusteella. 
Yrityksen vahvat suhteet ovat yleensä huomion kohteena, mutta myös 
heikkoja suhteita tarvitaan niiden tuoman lisäinformaation takia. Suhteen 
intensiteettiä heijastavat suhteen sidosten monimutkaisuus, ikä ja 
vaihtokustannukset. (Möller & Wilson 1995,592)

Suhde vaikuttaa kaikkiin tapahtumiin yritysten välillä; ostoihin, toimituksiin ja 
muihinkin yhteydenottoihin osapuolten välillä. Samanaikaisesti jokainen 
tapahtuma vaikuttaa tulevaan suhteeseen, muuttaen sitä jatkuvasti ajan 
myötä. (Ford 1993,2-3)

Möllerin ja Wilsonin (1995,7-9) mukaan verkostoteoriassa pyritään 
selittämään verkostoasemien kehittymistä useiden suhteiden kautta. Hekin 
korostavat vuorovaikutuksen merkitystä sekä syitä, minkä takia yritykset 
sitoutuvat pitkäaikaisiin vuorovaikutussuhteisiin. Tavoitteena on heidän 
mukaansa luoda ja ylläpitää tuottavia verkostosuhteita kriittisten resurssien 
suhteita johtamalla. Vuorovaikutusprosessit sisältävät vaihto-, sopeutumis- ja 
koordinaatioprosesseja. Koordinaatiota käsiteltiin jo aiemmin. Erityisen 
tärkeitä tekijöitä suhteen kehittymisen kannalta ovat vaihto- ja 
sopeutumisprosessit, joita esitellään seuraavaksi.

Vaihtoprosessit

Yritykset luovat, kehittävät ja ylläpitävät kestäviä suhteita toisiinsa. Yritysten 
välinen suhde on kahden yrityksen yhteinen suuntautuminen toisiaan 
kohtaan. Yritys on tällöin valmis vuorovaikutukseen toisen kanssa ja odottaa 
toiselta osapuolelta samaa valmiutta. Suhde osapuolten välille syntyy 
vaihtoprosessien kautta, ja molemminpuolinen luottamus rakentuu yksittäisten 
vaihtojen tuomien kokemusten avulla. (Johanson & Mattsson 1991, 258) 
Vaihtoprosessit sisältävät fyysisten, teknisten, taloudellisten ja tiedollisten 
resurssien sekä sosiaalisten resurssien vaihtoa.( Möller & Wilson 1995,23-27)

Yhteistyö aiheuttaa yksilöiden välistä riippuvuutta. Riippuvuus toisesta 
osapuolesta johtaa transaktioihin, jossa kukin yksilö antaa jotain arvokasta 
(esimerkiksi työpanoksen) ja saa toiselta jotain arvokasta (esimerkiksi rahaa). 
Yksilöiden tulee kokea vaihto molemminpuolisesti tyydyttäväksi ja 
tasapuoliseksi. Kilpailluilla markkinoilla hintamekanismi määrittelee molempia 
osapuolia tyydyttävät vaihdon ehdot. (Ouchi 1991, 247)

Sopeutuminen

Yritysten vuorovaikutuksen kehittyminen verkostossa toteutuu 
vaihtoprosessien ja erilaisten molemminpuolisten sopeutumisprosessien 
kautta. Osapuolten sopeutuminen toisiinsa ja toistensa sopeuttaminen ovat 
oleellisia verkostosuhteen ominaisuuksia. Suhteiden ja sidosten rakentuminen 
ei ole vain tiedostamaton tottumis- tai oppimisprosessi, vaan se sisältää myös
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suunnitelmallista toimintojen yhdistämistä ja tietojen jakamista. (Johanson & 
Mattsson 1991,258)

Vuorovaikutuksen osapuolet havaitsevat usein saavuttavansa vaihtosuhteesta 
suuremman hyödyn, jos ne sopeuttavat esimerkiksi voimavaransa tai 
toimintatapansa yhteensopiviksi. Havainto voi johtaa resurssien, taitojen, 
toimintojen ja jopa tavoitteiden, asenteiden sekä johtamisarvojen 
sopeuttamiseen. Sopeutumisprosessi voi alkaa itsenäisesti, toisen osapuolen 
aloitteesta tai yhteisestä sopimuksesta. (Möller & Wilson 1995,27)

Sopeutumisprosessit voidaan jakaa viiteen ryhmään (Johanson & Mattsson 
1991,258). Ensinnäkin tekninen sopeutuminen voi tapahtua esimerkiksi 
tuotteita tai tuotantotapoja muokkaamalla. Toiseksi logistinen sopeutuminen 
voi edellyttää varastointi- tai jakelujärjestelmien yhteensovittamista. Kolmas 
sopeutumisen muoto on hallinnollinen; se tarkoittaa esimerkiksi yritysten 
suunnittelukäytäntöjen kehittämistä. Yritykset voivat sopeutua myös erilaisten 
liiketaloudellisten käytäntöjen, kuten maksujen tai tilausten käsittelyjen kautta. 
Viides, erittäin oleellinen sopeutumiskeino, on tiedollinen sopeutuminen. 
Tällöin yritykset voivat tehdä yhdessä esimerkiksi teknistä kehitystyötä.

Sopeutuminen voi tapahtua yhteisten investointien kautta, esimerkiksi 
hankkimalla yhteensopivia laitteita. Yleensä sopeutuminen perustuu kuitenkin 
jatkuvaan, päivittäisen vuorovaikutuksen tuomaan kokemukseen. Mitä 
intensiivisempää vuorovaikutus on, sitä suuremmat ovat sopeutumispaineet. 
Sopeutumistapa riippuu myös yritysten luonteesta ja vaihdannan 
monimutkaisuudesta. (Vuorinen 1988,32)

Sopeutuminen on tärkeää useista syistä. Johanson ja Mattsson (1991,259) 
ovat painottaneet seuraavia tekijöitä:

1 Sopeutuminen vahvistaa yritysten välisiä siteitä, jolloin yritysten välinen 
riippuvuus kasvaa. Riippuvuus on usein molemminpuolista, mutta 
epäsymmetristä. Yleensä toinen osapuoli on riippuvaisempi suhteesta 
kuin toinen. Verkostoasemalla on suuri merkitys riippuvuuden 
kokemiseen.

2 Sopeutumiset tekevät suhteista kestävämpiä. Sopeutuminen on aina 
investointi suhteeseen. Yritys oppii käsittelemään ongelmia ja ristiriitoja 
neuvottelemalla suhteen sisällä, sillä lähtö suhteesta ei ole 
houkutteleva vaihtoehto. Suhteen purkaminen edellyttäisi uusien 
suhteiden luomista. Se on kallista ja vaatii aikaa.

3 Sopeutumiset osoittavat, että suhteessa on tilaa muutokselle ja 
kehitykselle. Osapuolet voivat sopeutua toisiinsa yhä enemmän 
tietyissä rajoissa. Ensinnäkin sopeutuminen on investointi, jolle on 
saatava vastinetta. Toiseksi sopeutumista tulee rajoittaa yrityksen 
oman identiteetin ja itsenäisyyden turvaamiseksi.

4 Vuorovaikutusprosessit lisäävät! sopeutumista yritysten asenteissa ja 
tiedoissa, jolloin yrityksille syntyy yhteinen, molemminpuolinen
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suuntautuminen. Osapuolille kehittyy esimerkiksi yhteinen kieli 
teknisissä asioissa ja sopimussäännöissä.

5 Tärkein aspekti molemminpuolisessa orientaatiossa on yhteinen tieto. 
Se on tietoa, jota molemmat osapuolet saavat toisiltaan, ja samalla 
tietoa, jota molemmat olettavat toisella itsestään olevan. Tähän tietoon 
yritykset perustavat kommunikaationsa. Tieto perustuu 
henkilökohtaiseen kokemukseen ja se vaatii aikaa kehittyäkseen. 
Yhteinen tieto voi koskea resursseja, strategioita tai tarpeita. Erityisesti 
tämä tieto liittyy yrityksen suhteisiin muihin yrityksiin.

2.3.2 Luottamuksen ja maineen merkitys

Luottamuksen ja maineen merkitys korostuvat verkostoteoriassa. (Esim. 
Håkansson & Snehota 1995) Luottamus syntyy henkilökohtaisessa 
vuorovaikutuksessa, ja siihen vaikuttavat aikaisemmat kokemukset. Maineen 
kautta toimija saa valtaa verkostossa, jolloin toimija voi parantaa asemaansa 
ja hänen toimintavaihtoehtonsa lisääntyvät. Toimija ei pysty luomaan itselleen 
nopeasti verkostoasemaa, luottamusta tai mainetta. Ne kaikki vaativat aikaa 
kehittyäkseen. Tähän näkökulmaan palataan empiirisessä osassa, kun 
pohditaan tuottajien välisten suhteiden ongelmia.

Esimerkiksi Forström ym. (1997,7) ovat tutkineet innovatiivisen verkoston 
kriittisiä menestystekijöitä. Tärkeimmiksi tekijöiksi verkoston menestymisen 
kannalta nousivat tutkimuksessa luottamus ja sosiaaliset suhteet.

Luottamuksen taso verkostossa näkyy kunkin jäsenen luottamuksena siihen, 
että hänen kumppaninsa on rehellinen, luotettava, lojaali ja halukas 
pidättäytymään opportunistisesta käyttäytymisestä. (Achrol 1997,66) 
Luottamuksen merkitystä vaihtosuhteissa on kuitenkin vaikeaa tutkia. Achrol 
huomauttaa, että monet päätökset yritysten välisissä suhteissa voivat 
virheellisesti näyttää luottamukseen perustuvilta. Ne saattavat kuitenkin olla 
vain laskelmoituja riskejä tai päätöksiä, jotka perustuvat kumppanin 
maineeseen tai historiaan.

Bradach ja Eccles (1991,277-286) jakavat toimijoiden välisen taloudellisen 
vaihdannan kontrollimekanismit kolmeen tekijään: hintaan, auktoriteettiin ja 
luottamukseen. He tutkivat, miten nämä yhdistyvät eri tilanteissa ja miten eri 
tekijät vaikuttavat taloudelliseen vaihdantaan. Myös Bradach ja Eccles 
korostavat sitä, miten vaikeaa on luottamuksen olemassaolon tunnistaminen 
ja sen syntytavan määritteleminen. Luottamus perustuu useisiin 
päällekkäisiin, molemminpuolisiin mekanismeihin, henkilökohtaisiin suhteisiin 
ja sosiaalisiin normeihin.

Henkilökohtaiset suhteet ja niiden tuoma luottamus vähentävät opportunismin 
vaaraa taloudellisessa vaihdannassa. Tällöin tarve muodollisille 
hallintorakenteille vähenee. Hinta ja auktoriteetti ovat erikoistuneita 
kontrollimekanismeja, jotka liittyvät tiettyyn transaktioon. Luottamuksen 
toimiminen yleisenä kontrollimekanismina edellyttää opportunismin riskin 
olemassaoloa. Luottamus on tällöin uskoa siihen, ettei toinen osapuoli toimi
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yritystä vahingoittavasti. Hinta, auktoriteetti ja luottamus toimivat yhdessä 
kontrollimekanismeina, erikseen niistä yksikään ei ole riittävä mekanismi. 
(Bradach & Eccles 1991,282-287)

2.3.3 Verkostoasema ja valta

Verkostoasemaa ja valtaa sivuttiin jo aiemmin käsiteltäessä maineen ja 
luottamuksen merkitystä. Myös verkostoasema ja valta ovat suhteellisia 
käsitteitä, eikä niitä ole aina helppo konkreettisesti havaita tai tutkia. Ne ovat 
kuitenkin oleellisia käsitteitä verkostojen toiminnan ja rakenteen kannalta.

Verkostoasema kuvaa yrityksen suhdetta muihin yrityksiin tiettynä hetkenä. 
Verkostoasema on tulos sekä kohdeyrityksen että muiden verkoston yritysten 
aiemmista toiminnoista. Asemaan perustuvat yrityksen kehitysmahdollisuudet, 
kehitysstrategian puitteet ja suunta sekä toiminnan rajoitteet verkostossa. 
Koska asemien kehittyminen vaatii aikaa ja panostusta, ei verkoston 
hylkääminen ja vastaavaan tai parempaan asemaan pääseminen toisessa 
verkossa onnistu nopeasti eikä ilman suuria kustannuksia.(Johanson & 
Mattsson 1991, 257; Vuorinen 1988,30)

Verkostomallin perusoletus on, että yksittäinen yritys on riippuvainen muiden 
yritysten kontrolloimista resursseista. Yritys saa näitä resursseja 
verkostoasemansa kautta. Verkostoasema on siten yritykselle vaikeasti 
korvattava varanto, jonka avulla yritys pääsee toisten yritysten varantoihin. 
Asemat säätelevät yritysten valtaa vaikuttaa muihin yrityksiin. Verkostossa 
yhden yrityksen varantojen käyttö on riippuvainen muiden yritysten varantojen 
käytöstä. Näin ollen myös yritysten investointiprosessit ja niiden vaikutukset 
verkostossa ovat toisistaan riippuvaisia. (Johanson & Mattsson 1991,258, 
Vuorinen 1988,30)

Fordin (1993,446-447) mukaan verkostoasema riippuu kolmesta tärkeästä 
tekijästä. Ensinnäkin yrityksen sijainnista verkostossa, toiseksi yrityksen 
asemasta muissa verkostoissa. Kolmas yrityksen verkostoasemaan 
vaikuttava tekijä on yrityksen valta suhteessa verkoston muiden yritysten 
valtaan. Asema on hänen mukaansa rakenteellinen käsite. Strategia liittyy 
yritysten välisiin linkkeihin ja asemien välisiin suhteisiin. Osapuolten välinen 
riippuvuus rakentuu linkkien kautta.

Asema liittyy yrityksen strategiseen käyttäytymiseen. Mitä enemmän kriittiisiä 
resursseja yritys hallitsee, sitä vahvempi on sen asema verkostossa. Asema 
heijastaa sitä, miten muut verkoston toimijat näkevät yrityksen aseman. 
(Möller & Wilson 1995,592)

Valta verkostossa

Empiirisessä osassa tullaan tarkastelemaan valtaa verkostonäkökulmasta. 
Achrol (1997,63) korostaa, että verkostosuhteisiin liittyvä valta ei perustu 
niinkään auktoriteettiin tai perinteiseen “keppi ja porkkana- ajattelumalliin". 
Yritysten välinen vaikutusvalta liittyy sosiaalisiin siteisiin ja läheisiin suhteisiin, 
se on asiantuntemukseen ja maineeseen liittyvää valtaa.
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Asema ja valta ovat suhteellisia käsitteitä. Thorelli (1993,446-447) jakaa 
vallan lähteet seuraavasti:

TALOUDELLINEN PERUSTA vallan lähteenä perustuu markkinaosuuteen, 
yrityksen kokoon ja esimerkiksi maksuvalmiuteen.

TEKNOLOGIA, innovatiivisuus ja joustavuus lisäävät yritykset kilpailukykyä, ja 
sitä kautta myös valtaa verkostossa.

ASIANTUNTEMUS JA OSAAMINEN, etenkin henkilöstöresurssien ja 
tuotekehityksen osalta ovat ratkaisevia menestymisen kannalta.

LUOTTAMUS on uskoa suhteen jatkuvuuteen. Se perustuu maineeseen ja 
etenkin aiempiin kokemuksiin. Ystävyys, sosiaaliset kontaktit ja päivittäinen 
vuorovaikutus luovat yhteenkuuluvuutta ja riippuvuutta.

Legitimiteetti eli pitkäaikaiset sopimukset, yhteisomistajuus ja esimerkiksi 
patentit antavat muodollista valtaa ja määrittelevät osapuolten asemaa 
suhteessa.

Yrityksillä on suoria suhteita, joita luomalla tai lopettamalla se voi vaikuttaa 
kilpailuasemaansa. Myös epäsuorat suhteet, eli yritykset, joihin ei ole suoraa 
suhdetta voivat vaikuttaa kohdeyrityksen asemaan. Sama myös kääntäen, eli 
verkostossa suorien ja epäsuorien suhteiden yritykset vaikuttavat toistensa 
asemaan, ja samalla jokaisen asemaan vaikuttavat verkoston muiden 
toimijoiden aktiviteetit. Yritys voi muuttaa asemaansa tai strategista 
sijaintiansa verkostossa ainoastaan verkostosuhteiden kautta. (Möller & 
Wilson 1995,592)

2.4 Verkostoteorian yhteenveto

Erilaisia verkostoteorioita on useita. Tässä tutkimuksessa keskitytään IMP 
ryhmän vuorovaikutusteoriasta kehitettyyn yritysverkostomalliin. Sen 
mukaisesti verkostot rakentuvat toimijoista, toiminnoista ja voimavaroista, 
jotka ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Perustana on resurssiriippuvuus. 
Yritykset toimivat verkostossa, jossa ne ovat riippuvaisia myös muista 
toimijoista sekä muiden toimijoiden aktiviteeteista. Jyrämä (1999,174) 
korostaa, etteivät verkoston suhteet ja jaetut toiminnot ole vain taloudellisia 
päämääriä varten, vaan niillä on myös sosiaalisia ja henkilökohtaisia
tavoitteita.

Suhteiden ja vuorovaikutuksen kautta syntyy toiminto-, toimija- ja 
voimavarasidoksia. Sidokset ovat riippuvuussuhteessa toisiinsa, ja niiden 
välinen vuorovaikutus on tärkeä tekijä yrityssuhteiden kehittymisessä. 
(Håkansson & Snehota 1995,28-40) Tämän tutkimuksen empiirisessä osassa 
tullaan tarkastelemaan erityisesti toimijasidoksia, kuten tuottajien välistä 
yhteistyötä ja henkilökohtaisia suhteita.
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Verkostoteorian tavoite on on pyrkiä ymmärtämään suhdejärjestelmää 
toisaalta tietyn kohdeyrityksen, toisaalta koko verkoston näkökulmasta, 
(esim.Ford 1993,441) Verkostoanalyysissä tulee ottaa huomioon sekä 
suhteet, jotka tapahtuvat, että suhteet, joita ei ole toimijoiden välillä. 
Olemassaolevat ja puuttuvat siteet toimijoiden välillä muodostavat 
verkostorakenteen. Rakenteet eroavat toisistaan muodoltaan. On tilanteita, 
joissa yksikään toimija ei ole sidoksissa toiseen. Toisaalta on verkostoja, 
joissa kaikki ovat suoraan sidoksissa toisiinsa. Tyypillisempi on kuitenkin 
verkosto, jossa toiset toimijat ovat enemmän yhteydessä toisiinsa kuin muut. 
(Knoke & Kuklinski 1991, 175) Seuraavassa kuviossa havainnollistetaan 
yritysverkoston rakennetta.

Kuvio 4. Yritysverkosto

------► Kohdeyrityksen tunnistama suhde

Kohdeyrityksen tunnistama organisaatio 

Suhde, jota kohdeyritys ei tunnista 

Yritys, jota kohdeyritys ei tunnista

Lähde: Salmi 1995,47

Yritysverkostoja on vaikeaa tutkia ulkopuolelta, sillä ne eivät ole läpinäkyviä. 
Ulkopuoliset havainnoitsijat saavat vain pinnallisen käsityksen verkostoista. 
Ulkopuolista objektiivista analyysiä tarvitaan kuitenkin verkossa toimivan 
henkilön asiantuntemuksen ja tiedon lisäksi, jotta verkostosta saadaan 
kattava ja syvällinen käsitys. (Salmi 1995,33)

Tässä tutkimuksessa ulkopuolinen havainnoitsija sai avukseen verkoston 
toimijoiden kokemuksia ja havaintoja verkoston toiminnasta. Ilman tätä 
informaatiota ei verkostoa olisi pystytty tutkimaan, sillä ulkopuolelta on erittäin
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vaikeaa hahmottaa eri sidoksia. Verkoston toimijat puolestaan kokivat 
olevansa liian sisällä suhteissaan, jotta kokonaisuus olisi hahmottunut. Tämä 
vahvistaa edellä olleen Salmen havainnon.

Vaikka suhdemarkkinointi ja verkostoteoria eivät olekaan täysin yhteensopivia 
teorioita (esim. Gummesson 1998), voidaan suhdemarkkinoinnin havaintoja 
liittää verkostoteoriaan. Erityisesti vuorovaikutuksen, sosiaalisten ja 
henkilökohtaisten verkostojen sekä sidosten merkitys voidaan liittää 
molempiin teorioihin.

Maineen ja tunnettuuden merkitys korostuu verkostoteoriassa. Valta ja asema 
kehittyvät ja muuttuvat vuorovaikutuksessa. Toimijoiden väliset 
henkilökohtaiset suhteet ovat perustana sidoksia vahvistaville sopeutumisille 
ja yhteiselle suuntautumiselle. (Håkansson & Snehota1995) Nämä havainnot 
ovat tärkeässä asemassa tämän tutkimuksen tulosten analysoinnissa.

Kulttuuritapahtumien tuotannossa on tyypillistä projektityöskentely. Projektit 
ovat tavallinen verkostoyhteistyön muoto. Esimerkiksi Erickson ja Kushner 
(1999) ovat tutkineet verkostoja erityisesti yleisötilaisuuksien järjestämisessä. 
Yhteistä järjestäviin verkostoihin kuuluville on heidän havaintojensa mukaan 
se, että osallistujilla on samanaikaisesti sitoumuksia useiden tilaisuuksien 
järjestämiseen. Kunkin tapahtuman järjestämistä varten muodostetaan 
organisaatio, jossa verkoston jäsenten välinen vuorovaikutus oli merkittävä. 
He yhdistävät ja jakavat osaamisensa ja resurssinsa tapahtuman 
toteuttamiseksi. Yleisötilaisuuden jälkeen organisaatio hajoaa tarpeettomana 
seuraavaan kertaan asti.

Tutkijat korostavat sitä, että uusi mahdollinen partneri nähdään arvoa 
lisäävänä tekijänä verkostossa. Osallistujan mahdollisuus tuoda mukanaan 
verkostoon oma liike- ja muiden suhteiden muodostama verkostonsa on 
kriittinen tekijä arvioitaessa uuden kumppanin haluttavuutta. Myös 
potentiaalisen verkostojäsenen kyky kehittää omia taitojaan verkostossa lisää 
hänen houkuttelevuuttaan ja verkoston toimivuutta. Tämän tutkimuksen 
perusteella havaittiin myös, että (yrityksen) koko ja maine ovat pääkriteereitä, 
joilla arvoa arvioidaan. Koko ja maine vaikuttavat näin ollen suoraan 
neuvotteluvoiman ja vaikutusvallan muodostumiseen verkostossa, (mt.,350- 
362)

Seuraavassa luvussa käsitellään institutionaalista lähestymistapaa. Se pyrkii 
selittämään, miksi alan tai kentän yritykset alkavat muistuttamaan toisiaan ja 
käyttäytymään samalla tavalla. (Lehtimäki 1996,13)

Luvun pääpaino tulee olemaan niin kutsutussa uudessa institutionalismissa, 
joka yhdessä verkostoteorian oletusten kanssa muodostaa tämän 
tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen.
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3 INSTITUTIONAALINEN NÄKÖKULMA ORGANISAATIOIHIN

3.1 Mikä on institutionaalinen lähestymistapa?

3.1.1 Yleistä

Tässä luvussa pyritään ensin kuvailemaan yleisesti, mitä instituutioilla ja 
institutionalisoitumisprosesseilla tarkoitetaan. Aluksi tehdään myös ero 
muodollisten organisaatioiden ja instituutioiden välille. Tämän jälkeen 
esitellään erilaisia institutionalistisia näkökulmia. Lähemmin tutustutaan 
sosiologiseen käsitykseen instituutioista, sillä se on pohjana tässä 
tutkimuksessa käytettävälle uudelle institutionalismille. Uutta ja vanhaa 
näkökulmaa vertaillaan toisiinsa, jotta erojen kautta tulisivat teorian 
ominaispiirteet paremmin esiin.

Luvun lopussa käsitellään byrokratisaatiota, institutionaalisia isomorfisia 
prosesseja ja instituutioiden tehokkuutta. Teoreettinen osa päättyy 
yrityssuhteiden institutionalisoitumisen käsittelyyn. Verkostoteoria ja 
institutionalistinen näkökulma yhdistetään lopuksi tutkimuksen 
viitekehykseksi.

Ensin käsitellään siis yleisesti instituutioiden ominaisuuksia ja käsitteen 
sisältöä.

“Institutionaalisten teorioiden keskeisin väite on, että erilaiset institutionaaliset 
mekanismit johtavat samalla toimialalla tai sektorilla toimivien 
organisaatioiden samankaltaistumiseen. ” (Myllys 1999)

Meyer ja Rowan (1991,41-42) kuvaavat institutionalisaatiota prosesseina, 
joiden kautta sosiaaliset velvollisuudet ja käsitteet saavat yleisesti hyväksytyn 
säännön tai käytännön aseman sosiaalisessa ajattelussa ja toiminnassa. 
Instituutioihin liittyy aina normien mukaisia velvollisuuksia, mutta yleensä 
instituutioihin liittyvät tosiasiat otetaan vastaan sosiaalisessa elämässä 
itsestäänselvyyksinä, jotka toimijoiden on otettava huomioon.

Olennainen havainto on Meyerin ja Rowanin mukaan se, että 
institutionaalisilla säännöillä on vaikutusta organisaatioiden rakenteisiin ja 
toimintaan. Institutionaalisten sääntöjen vaikutukset voivat olla hyvin erilaisia 
kuin organisaation muodostavien ja organisaatiotiota ympäröivien sosiaalisten 
suhteiden verkostojen vaikutukset, (mt.,42)

Institutionaaliset tekijät vaikuttavat koko organisaation rakenteeseen ja 
toimintaan. Silti byrokratisoitumisprosessien tutkimuksessa on Meyerin ja 
Rowanin (1991,44-45) mielestä laiminlyöty instituutioiden vaikutus. Säännöt, 
normit ja ns. yleinen mielipide tulevat esille myös organisaatioiden 
muodollisissa rakenteissa. Kulttuuri, ideologiat, lait ja esimerkiksi 
koulutusjärjestelmän tuoma tieto vaikuttavat organisaation legitimiteettiin ja 
asettavat rajoja toimintatavoille
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Muodolliset organisaatiot ovat yleisiä yhteiskunnassa. Meyer ja Rowan 
(1991,42-43) haluavat tehdä eron organisaation muodollisen rakenteen ja sen 
varsinaisten päivittäisten toimintojen välille. Heidän mielestään on tärkeää, 
että tutkimuksissa ei oleteta muodollisten rakenteiden ja suunnitelmien 
toteutumista rutiinityöskentelyssä.

Organisaation muodollinen rakenne perustuu toimintaperiaatteiden ja 
tavoitteiden muodostamaan rationaaliseen teoriaan. Nykyaikainen 
organisaatiomalli perustuu oletukseen, että rationaalinen ja muodollinen malli 
on tehokkain keino vakioida ja kontrolloida toimintoja. Mallin toimivuus 
perustuu oletukseen, jonka mukaan organisaatiot noudattavat toiminnassaan 
ennalta laadittua suunnitelmaa. Todellisuudessa on kuitenkin havaittu, että 
sääntöjä rikotaan, päätöksiä ei toimeenpanna, toiminta on tehotonta eivätkä 
organisaation rakenteet ja toiminnot olekaan vahvasti sidoksissa toisiinsa. 
(mt.,43)

3.1.2 Institutionalistisia näkökulmia

Institutionalististen näkökulmien ymmärtämisen kannalta on oleellista kuvailla 
niiden taustaa. Erilaisten näkemysten kehittyminen kuvastaa niitä erilaisia 
lähtökohtia, joista instituutioita voidaan tarkastella. Erilaiset lähestymistavat 
ovat johtaneet useiden erilaisten teorioiden syntyyn.

Institutionalistinen näkökulma auttaa tutkimaan sosiaalisia, taloudellisia ja 
poliittisia ilmiöitä. Powellin ja DiMaggion (1991, 1-2) mukaan on helpompaa 
löytää yksimielisyyttä sen suhteen, mitä institutionalistinen näkökulma ei ole, 
kuin mitä se on. Syynä tähän on se, että vaikka instituutioita on tutkittu paljon, 
tutkijat eivät aina ole edes määritelleet tarkasti, mitä instituutioilla tarkoittavat. 
Lisäksi eri tieteenaloilla, ja jopa organisaatioteorian sisällä, institutionalisteilla 
korostuvat eri painotukset. Myös Scott (1987,493) toteaa teorioiden 
muistuttavan toisiaan, vaikka tutkijat ovat erimielisiä yksityiskohdista.

Institutionalistiset teoriat kiinnostavat tutkijoita erityisesti 
organisaatiotutkimuksen, sosiologian, sosiaalihistorian sekä kulttuurin- ja 
politiikantutkimuksen aloilla. Myös liiketaloustieteissä teoriat ovat lisänneet 
suosiotaan. Eri lähtökohdista johtuen eri tieteenaloilla teorioille on yhteistä 
lähinnä vain yleinen skeptismi sosiaalisten prosessien atomistista kuvausta 
kohtaan ja yhteinen usko siihen, että institutionaalisilla sopimuksilla ja 
sosiaalisilla prosesseilla on merkitystä. (Myllys 1999,11; Powell & DiMaggio 
1991,3)

Institutionalismin ydinajatukset käsittelevät Hodgsonin (1998,168) mukaan 
instituutioita, tottumuksia, sääntöjä ja niiden kehitystä. Hänen mukaansa 
institutionalistit eivät yritä rakentaa yhtä yleistä mallia näiden ajatusten 
pohjalle. Sen sijaan nämä ideat tarjoavat lähtökohdan erityisen, historiallisesti 
sijoittuneen lähestymistavan analyysille.

Institutionaalista teoriaa pidetään etenkin sosiaalitieteiden alalla eräänlaisena 
vastaiskuna behavioristiselle käsitykselle, jonka mukaan yhteiskunnassa 
tapahtuva kollektiivinen poliittinen ja taloudellinen käyttäytyminen on



32

seurausta yhdistelmästä yksilöllisiä valintoja. Behavioristien mukaan 
instituutiot ovat siten seurannaisilmiö, tulos yksilötason ominaisuuksien 
summasta. Behavioristit eivät ole Powellin ja DiMaggion (1991,2-3) mukaan 
huomioineet sosiaalista yhteyttä eivätkä sosiaalisten instituutioiden 
kestävyyttä.

Erityisesti makrososiologiassa sekä kulttuurin tutkimuksessa ja 
sosiaalihistoriassa on instituutioita aina pidetty sosiaalisen ja poliittisen 
toiminnan perustana. Näissä tieteissä eivät behavioristiset teoriat ole koskaan 
olleet suosittuja. Behaviorismille vastakkaisia näkemyksiä löytyy lisäksi 
erityisesti antropologian ja historian aloilta. Institutionaalisten voimien 
nähdään muovaavan yksilöllisiä mieltymyksiä sekä erilaisia peruskäsitteitä 
kuten minuus, sosiaalinen toiminta, yhteiskunta ja kansalaisuus. (Powell & 
DiMaggio 1991,3)

Eri teorioita on paljon ja ne eroavat toisistaan. Taloushistorioitsijat, talous- ja 
oikeustieteilijät sekä peliteoreetikot korostavat transaktioita ja 
transaktiokustannusten merkitystä. Politiikan tutkijoille tärkeitä seikkoja ovat 
päätöksentekoprosessien ja rakenteiden vaikutus. Kansainvälisissä suhteissa 
korostuvat hallintojärjestelmien merkitykset, erilaiset muodolliset ja 
monimutkaiset sääntöjen ja toimijoiden muodostamat instituutiot. (Powell & 
DiMaggio 1991,1-33)

Erot eri näkökulmien välillä tulevat esille lähinnä siinä, miten instituutiot 
määritellään eri tieteenaloilla. Merkittävä ero löytyy lisäksi siitä, miten 
tavoitteellisen toiminnan tuloksena instituutiota pidetään. Peliteoreetikot sekä 
talousteorian ja politiikan tutkijat korostavat rationaalista valintaa, jolloin 
instituutiot ovat ihmisten suunnittelemia ja toteuttamia järjestelmiä. 
Organisaatioteoriassa ja kansainvälisten hallintojärjestelmien tutkimuksessa 
instituutioita pidetään ihmisten toiminnan tuloksena, mutta ei välttämättä 
suunnitelmallisen ja tiedostetun toiminnan tuloksena. (Powell & DiMaggio 
1991,1-33)

Edeling (1998) on vertaillut taloustieteilijöiden ja sosiologien 
instituutiokäsitystä.Taloustieteilijöiden instituutiokäsitys on korostanut yleisesti 
instituutioita ulkoisten sääntöjen ja toimintamallien muodostamina 
järjestelminä. Perinteisen näkökulman mukaan instituutiot tarjoavat 
mahdollisuuksia, rajoittavat inhimillisiä toimintavaihtoehtoja ja vähentävät 
epävarmuutta ohjaamalla yksilöllistä ja organisatorista päätöksentekoa. 
Taloustieteissä yleistynyt uusi institutionalismi tuo näkemyksen kuitenkin 
lähemmäksi sosiologista instituutiokäsitystä. Sen mukaan sosiaalisilla 
instituutioilla on ratkaiseva merkitys mieltymysten ja käsitysten 
muodostumisessa sekä valinnoissa. Myös instituutioiden merkitys tiedon ja 
inhimillisten voimavarojen epätasaiselle jakautumiselle tiedostetaan nykyisin 
myös taloustieteellisessä instituutiokäsityksessä. Taloustiede on puolestaan 
antanut sosiologialle tehokkaampia välineitä etenkin organisaatioiden 
tutkimukseen, (mt.,728-729)

Eroa teorioiden välillä löytyy myös siinä, miten instituutiot niiden mukaan 
reagoivat muutoksiin. Rationaalisen valinnan puolustajat uskovat, että
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instituutiot reagoivat muutokseen nopeasti, yksilöllisten tarpeiden ja intressien 
mukaan. Sosiologit näkevät muutoksen tapahtuvan äärimmäisen hitaasti, eikä 
välttämättä ennakoitavasi tai odotusten mukaisesti. Toiset politiikan tutkijat ja 
taloustieteilijät myöntävät, etteivät instituutiot ole täysin muokattavissa 
toiveiden mukaaan, mutta he ovat alallaan vähemmistönä. (Powell & 
DiMaggio 1991,110)

Taloustieteilijät ja politiikan tutkijat ovat kiinnostuneita siitä, miten eri tavoin 
instituutiot voivat tehokkaasti ratkaista hallinto-ongelmia. Sosiologit haluavat 
puolestaan selvittää, miten eri tavoin instituutiot vaikuttavat niihin keinoihin, 
joilla ratkaisuja etsitään. Seuraavaksi käsitellään sosiologista ajattelumallia, 
jolla on ollut suuri vaikutus organisaatioteorian uuden institutionalismin 
kehityksessä. (Powell & DiMaggio 1991,11) Uusi institutionalism! muodostaa 
yhdessä verkostoteorian kanssa tämän tutkimuksen viitekehyksen.

3.1.2.1 Sosiologinen institutionalism!

Sosiologiassa institutionalisaatio nähdään prosessina, jossa sosiaaliset 
suhteet ja toimet tulevat itsestään selviksi ja syntyy yhteinen käsitys siitä, millä 
on merkitystä ja mitä voidaan tehdä’’. Sosiologinen instituutiokäsitys sisältää 
laajasti käsitteet tavoista ja avioliitosta liike-elämän organisaatioihin. (Powell & 
DiMaggio 1991,8-9)

Scott (1987) jakaa sosiologisen institutionalismin teoriat neljään osaan.

1) Philip Selznickin ja hänen oppilaidensa kehittämä teoria 
institutionalisaatiosta arvojen kehittymisprosessina. Selznick korosti historian 
merkitystä, ja korosti prosessin suunnittelemattomuutta ja 
sattumanvaraisuutta. Myöhemmin hän kuitenkin muutti käsitystään ja totesi 
institutionalisoitumisprosessin olevan tiedostetun suunnittelun ja aktiivisen 
väliintulon kohde. Oleellista Selznickin teoriassa on oletus, että arvot 
istutetaan, mutta hän ei selitä, miten tämä tapahtuu.

2) Institutionalisaatio todellisuuden luomisprojektina sisältää ajatuksen, että 
sosiaalinen järjestys perustuu yhteiseen sosiaaliseen todellisuuteen, joka on 
sosiaalisessa vuorovaikutuksessa syntynyt, ihmisten luoma rakennelma. 
Teoriaan ovat voimakkaasti vaikuttaneet Peter Bergmanin ajatukset. 
Sosiaalinen järjestelmä on teorian mukaan olemassa ainoastaan ihmisten 
toiminnan tuloksena. Teorian kehityksen kannalta merkittäviä henkilöitä ovat 
olleet myös esimerkiksi saksalaiset Dilthey, Husserl ja Schulz sekä 
Luckmann.

3) Myös teoria institutionaalisista järjestelmistä perusominaisuuksien luokkana 
liittyy vahvasti Peter Bergenin teorioihin tiedon sosiologian alalta. Meyer ja 
Rowan ovat teorian kehittäjiä. Teorian perusajatus on, että 
organisaatiomuotojen levinneisyys ei riipu ainoastaan suhdeverkostojen 
monimutkaisuudesta tai vaihtoprosesseista, vaan myös rationaalisten 
myyttien ja yhteisten uskomusten olemassaolosta. Teoria ei niinkään keskity 
sellaisiin ympäristötekijöihin kuten markkinat tai resurssien ja asiakkaiden 
sijainti. Sen mukaan muut toimijat, kuten valtio tai ammattiyhdistykset ovat
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merkittäviä organisaatioille. Ne vaikuttavat organisaatioihin suoraan 
rajoittamalla ja asettamalla vaatimuksia sekä epäsuorasti luomalla ja 
levittämällä uusia rationaalisia myyttejä.

4) Instituutiot erillisinä /erityisinä yhteiskunnallisina piireinä - ajattelu liittyy 
sosiologian perinteiseen käsitykseen sosiaalisista instituutioista. Teorialle 
tyypillistä on yhteiskunnallisten järjestelmien, esimerkiksi uskonnon, työn, 
perheen ja politiikan, pysyvyys ja stabiliteetti. Sosiaaliset instituutiot nähdään 
symbolisina järjestelminä ja käyttäytymismalleina. Teorian kehittäjiä ovat 
olleet esimerkiksi Hughes ja Herzler, ja myöhemmin Friedland ja Alford.

Scott (1987,501) muistuttaa, että vaikka edellä mainituilla teorioilla onkin 
yhteisiä piirteitä, niiden erot ovat merkittäviä. Hänen mukaansa tärkeää onkin 
aina selvittää, minkä teorian mukaan institutionaalista analyysiä kussakin 
tapauksessa tehdään.

Sosiologiset institutionalistit kyseenalaistavat sen, voidaanko yksilön valintoja 
edes ymmärtää niiden kulttuurillisen ja historiallisen viitekehyksen 
ulkopuolella. Institutionaaliset käyttäytymismallit ja rakenteet muuttuvat 
hitaasti. Instituutiot eivät vain rajoita yksilön vaihtoehtoja, vaan instituutiot 
myös muodostavat ne kriteerit, joiden kautta yksilö löytää omat 
mieltymyksensä. Päätöksentekoon saadaan mallia muiden kokemuksista, ja 
yksilöt kokevat velvollisuudekseen noudattaa tiettyjä toimintatapoja. (Powell & 
DiMaggio 1991,10)

3.2 Uusi institutionalismi

3.2.1 Teorian keskeiset teemat

Institutionalistisista teorioista keskitytään tässä tutkimuksessa 
organisaatioteorian ja sosiologian institutionalistiseen näkökulmaan, “uuteen 
institutionalismiin". Se hylkää rationaalisten toimijoiden mallit ja keskittyy 
instituutioihin itsenäisinä muuttujina. Instituutiot ovat näin yksilöllisyyden 
ylittäviä analyysiyksiköitä, joiden ominaisuuksia ei voida selittää yksilöiden 
motiivien seurauksina. (Powell & DiMaggio 1991,8-9)

Uusi institutionalismi pyrkii selvittämään, miten institutionaaliset järjestelmät 
muotoilevat ja kanavoivat sekä vaikuttavat välillisesti sosiaalisiin valintoihin. 
(Powell & DiMaggio 1991,2) Teoria korostaa sitä, miten yhteiset säännöt ja 
järjestelmät toisaalta rajoittavat, toisaalta mahdollistavat asioita, (mt. 11)

Uuden institutionalismin, tai neoinstitutionalismin, syntyvuotena pidetään 
vuotta 1977. John Meyer julkaisi silloin kaksi seminaaripaperia, joissa hän 
käsitteli institutionalismia uudella tavalla. (Powell & DiMaggio 1991,12) Teoria 
korostaa, että normien ja arvojen lisäksi instituutiot muodostuvat itsestään 
selvistä säännöistä ja merkityksistä. Identiteetit syntyvät organisaation 
toiminnasta, eivätkä ne ole toiminnan alkulähde. Institutionalisoitumisprosessi 
ja konflikti ovat oleellisia aiheita. Keskeisiä teemoja ovat myös toiminnan 
legitimiteetti, organisaation ja laajemman yhteiskunnallisen ympäristön
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suhteet sekä toimialakohtaiset organisaatiorakenteet ja prosessit. (Myllys 
1999,52-53)

Parhaiten uuden institutionalismin ajatukset tulevat esille, kun niitä verrataan 
niin kutsutun vanhan institutionalismin teorioihin. Seuraavassa käsitellään 
teorioiden eroja ja yhteisiä piirteitä.

3.2.2 Uusi ja vanha institutionalismi

Vanha institutionalismi liitetään yleensä erityisesti Philip Selznickiin. Keskeistä 
hänen näkemyksessään on ollut vallan, rakenteiden, vaikutusvallan ja 
koalitioiden merkitys. Tarkastelun kohteena on ollut yleensä yksittäiset 
organisaatiot. Organisaatioiden muuttuminen on nähty prosessina, jossa 
vaikuttavat organisaatioista koostuvan ryhmän keskinäiset normit ja 
sosiaalistuminen. (Powell & DiMaggio 1991 ;12, Myllys 1999,52)

Yhteistä uudelle ja vanhalle teorialle on se, että molemmat hylkäävät 
käsitteen rationaalisesta toimijasta. Oleellista teorioiden kannalta on, että 
institutionalisaatio vähentää organisaatioiden toimintavaihtoehtoja. Molemmat 
myös korostavat organisaatioiden ja niiden ympäristön välisen suhteen 
merkitystä. Molemmat pyrkivät selvittämään sitä todellisuutta, joka on 
ristiriidassa organisaation muodollisten kuvausten kanssa. Lisäksi molemmat 
näkökulmat painottavat kulttuurin merkitystä organisaation todellisuuden 
muodostumisessa. (Myllys 1999,12)

Teoriat eroavat kuitenkin merkittävästi toisistaan. Vanha teoria korostaa 
poliittisten lehmänkauppojen ja liittoutumien merkitystä organisaation sisäisen 
vallanjaon muodostumisessa. Epämuodollinen vuorovaikutus organisaatiossa 
nähdään harmaana alueena, hämäränä vastavoimana muodolliselle 
järjestelmälle. Suhde ympäristöön rakentuu paikallisesti, jatkuvan 
vuorovaikutuksen, yhteistyön ja sidosten kautta, (mt.,12-13)

Uuden institutionalismin mukaan oleellista on legitimiteetin, vakauden ja 
yhteisten (harvemmin selkeästi tai ääneen ilmaistujen) sopimusten väliset 
voimasuhteet. Epämuodolliset suhteet ja irrationaalisuus ovat itsessään 
luonnollinen osa muodollista rakennetta. Ympäristökäsitys on ei-paikallinen; 
ympäristön muodostavat esimerkiksi teollisuudenala tai ammattiryhmä. Myös 
vaikutuskeinot ovat näin ollen huomaamattomanpia, sillä niihin ei välttämättä 
liity konkreettista vuorovaikutusta. (Myllys 1999,12-13)

Uusi ja vanha institutionalismi hylkäävät molemmat käsityksen organisaation 
käyttäytymisestä yksilöiden käyttäytymisten summana, mutta ne tekevät sen 
eri perustein. Vanhan teorian mukaan organisaatioiden ohjausyritykset 
johtavat kontrolloimattomiin ja odottamattomiin seurauksiin. Vanha teoria 
korostaa arvojen, normien ja asenteiden merkitystä sosialisaatiossa.

Uusi institutionalismi näkee toimijat ja heidän intressinsä instituutioiden 
muodostamina. Itsestään selvät säännöt ja luokitukset muodostavat 
instituutiot, ja inhimillinen käytös itsessään on yleensä luonteeltaan rutinoitua 
ja harkitsematonta toimintaa. (Myllys 1999,14-15)
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Uusi ja vanha teoria on usein asetettu vastakkain, mutta esimerkiksi Kirsi 
Myllys (1999) yhdisti väitöskirjassaan uuden ja vanhan näkökulman. Hän koki 
ne rinnakkaisiksi teorioiksi, joiden erot ovat lähinnä erilaisissa painotuksissa, 
(mt., 52,205)

3.3 Instituutiot ja organisaatiot

3.3.1 Instituutioiden isomorfiset prosessit

Institutionalistisen näkemyksen mukaan kullakin alalla on oma, oikea tapa 
toimia. Alan toimijoita rajoittavat ja toimintaa mahdollistavat muodolliset ja 
epämuodolliset säännöt. Saman alan organisaatiot alkavat muistuttaa 
toisiaan, ja niiden toimintatavat yhdenmukaistuvat. (Powell & DiMaggio 1983) 
Seuraavaksi käsitellään byrokratisoitumista ja yhdenmukaistumiskehitykseen 
vaikuttavia prosesseja.

Saman alan organisaatiot alkavat siis muistuttaa toisiaan. Ne byrokratisoituvat 
ja niiden rakenteet samankaltaistuvat. Alan toimintatavat ja -periaatteet 
yhdenmukaistuvat ja erot organisaatioiden välillä pienenevät. Scott (1991) 
korostaa, että suurin osa organisaatioista kohtaa erilaisia symbolisia ja 
kulttuurisia rakenteita. Organisaatiot valitsevat, mihin järjestelmiin haluavat 
liittyä. Tällöin ne liittyessään myös osin tiedostamattaan sitoutuvat mukaan 
alan yhdenmukaistumisprosessiin.

Max Weber (ks. DiMaggio & Powell 1983) luetteli byrokratisaation syiksi 
kapitalististen yritysten välisen kilpailun markkinoilla, valtioiden välisen 
kilpailun ja porvarilliset vaatimukset tasa-arvoisesta suojelusta lain edessä.

DiMaggion ja Powellin mielestä rationalisaation ja byrokratisaation syyt ovat 
muuttuneet. Byrokratisaatio on jo toteutunut, ja byrokratia on yleinen 
organisaatiomuoto. Nykyisin organisaatioiden rakenteelliseen muutokseen ei 
ole niinkään syynä kilpailu tai tehokkuuden tavoittelu.

Organisaatiokenttä rakenteellistuu ja organisaatiot homogenisoituvat. 
Yksittäisten toimijoiden yritykset käsitellä rationaalisesti epävarmuutta ja 
rajoitteita johtavat yleensä rakenteen, kulttuurin ja tuotoksen 
tasalaatuisuuteen. DiMaggio ja Powell (1983,147-154) näkevät valtion ja 
ammattiryhmien merkittävinä rationalisoijina ja muutosvaikuttajina.

Isomorfistiset prosessit saavat yksittäisen yksilön tai yksikön muistuttamaan 
muita samoissa olosuhteissa olevia yksiköitä.

DiMaggio ja Powell (1983) jakavat institutionaalisen isomorfisen muutoksen 
mekanismit seuraavasti:

1. Pakottavat (coercive) mekanismit perustuvat organisaatioihin kohdistuviin 
muodollisiin ja epämuodollisiin paineisiin. Esimerkiksi yhteiskunnan 
kulttuuriset odotukset tai alan muiden organisaatioiden vaatimukset 
vaikuttavat organisaatioon.
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2 Jäljittelevät (mimetic) mekanismit; esimerkkien matkiminen on vastaus 
epävarmuuteen Organisaatiot jäljittelevät alansa samankaltaisia 
organisaatioita, joita ne pitävät menestyvämpinä tai oikeutetumpina. Suun 
osa organisaatiorakenteiden yhdenmukaisuudesta perustuu myös siihen 
että erHaisten mahdollisuuksien etsinnästä huolimatta organisaatioilla on 
suhteellisen vähän erilaisia toimintavaihtoehtoja mistä valita.

3. Normatiiviset (normative) mekanismit ovat Pääasiassa lähtöisin 
ammatillistumisesta. Ammattiryhmän jäsenillä on tarve määritellä 
ammattinsa toimintaedellytykset, oikeutus ja tiedollinen perus a. Erityisesti 
yhdenmukaistumista aiheuttavat muodollinen koulutusjärjestelmä ja tiedon 
tuoma legitimiteetti sekä ammatillisten verkostojen olemassaolo. Myös 
esimerkiksi henkilöstön rekrytoinnissa korostuvat alan normatiiviset 
mekanismit. Ammattiryhmiin kohdistuvat lisäksi myös samat pakottavat ja 
jäljittelevät mekanismit kuin organisaatioihinkin.

Isomorfisista muutosmekanismeista seuraa, että on mahdollista empiirisesti
ennustaa, mitkä organisaationi muodostuvat rakenteeltaan, prosesseiltami 
ia kävttävtvmiseltään yhdenmukaisimmiksi. DiMaggio ja Powell (1983,1b4 
156) jakavat kriteerit organisaatiotason ja kenttätason ennustajiksi, ja ne 
perustuvat edellä mainittuihin mekanismeihin. Organisaatiotason ennustajat 
perustuvat organisaation sisäisiin ominaisuuksiin, tavoitteisiin ja to'mintaam 
Kenttätaso käsittelee koko alan organisaatioiden muodostamaa kenttää, sen 
rakennetta ja ominaisuuksia.

3.3.2 Instituution tehokkuus?

Tässä alaluvussa selvitetään, mikä on tehokkuuden merkitys organisaatioille 
institutionalisoitumisprosessissa.

Miten ensinnäkin määritellä “tehokas” instituutio? Gunnarsson (1991,64-65) 
määrittelee “hyvän” instituution sellaiseksi, joka luo vakaat olosuhteet kasvulle 
ZlTTesZuutosta. Tilanne on ristiriitainen. Koska ^.t^ 
on luoda vakautta ne saavat väistämättä aikaan myös tehottomuutta 
suhteessa tuotantovoimiin. Toisaalta ajatus instituutioiden täydellisestä 

on Gunnarssonin mielestä mahdoton. Hanen mielestään 
instituutioiden liiallinen joustavuus saa aikaan vain epävarmuutta ja 
epävakautta.

Mvös Jepperson (1991,159) kyseenalaistaa institutionaalisten vaikutusten 
liittämisen ^noastaan vakauden selittämiseen. Hänen mukaansa instituutiot 
voivat olla voimakas tekijä sekä vakaudessa että muutoksessa.

Tehokkuudentävoittelu ei ole syy samankaltaiseen. Edetessä 
kaooaleessa kuvaillut isomorfiset prosessit tekevät organisaatioista 
samanlaisia tekemättä niistä välttämättä tehokkaampia. Organisaatiot 
palkitaan muilla tavoin siitä, että ne muistuttavat alansa muita organisaatioita^ 
Samanlaisuus auttaa esimerkiksi alan yhteistyössä ja henkilöstön
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palkkauksessa sekä legitimiteetin ja maineen saavuttamisessa. Tämä ei 
kuitenkaan takaa, että samankaltaistuneet yritykset toimisivat tehokkaammin 
kuin alan poikkeavammat organisaatiot. (DiMaggio & Powell 1983, 153-154)

3.4 Instituutiot ja verkostot

3.4.1 Yrityssuhteiden institutionalisoituminen

Tämä on viimeinen osa ennen viitekehyksen muodostamista. Tässä 
alaluvussa käsitellään instituutioita verkostojen näkökulmasta. Painopiste on 
yrityssuhteilla, joista verkostot muodostuvat. Näitä näkemyksiä tullaan 
käsittelemään laajemmin tutkimuksen empiirisessä osassa.

Yrityssuhteet institutionalisoituvat ajan myötä. Erityisesti yritykselle tärkeissä 
suhteissa syntyy rutiineja, toimintamalleja ja sääntöjä. Säännöt voivat olla 
nimenomaisia ja tarkkoja määräyksiä, tai ne voivat olla epäsuoria 
käyttäytymismalleja. Jokainen yritys on sidoksissa toimintaympäristöönsä. 
Tekniset, taloudelliset ja sosiaaliset olosuhteet rajoittavat ja mahdollistavat 
yrityksen toimintaa. Yritysten keskinäisiin riippuvuussuhteisiin vaikuttavat 
esimerkiksi teknologia, tieto, sosiaaliset suhteet, hallinnolliset toimintatavat ja 
juridiset siteet. (Håkansson & Snehota 1995,10-13)

Instituutiot ovat muodollisia tai epämuodollisia, yleisesti hyväksyttyjä, pysyviä 
ja alalla itsestäänselviä pelisääntöjä. Ne määrittelevät hyväksytyt verkoston 
rakenteet, toimintamallit ja prosessit sekä yrityksen roolin ja käyttäytymisen 
verkostossa. Instituutiot toisaalta rajoittavat yrityksen toimintatapoja, toisaalta 
mahdollistavat yrityksen toiminnan. Säännöt muotoutuvat kaikkien verkoston 
yritysten välisessä vuorovaikutuksessa, eikä yksittäinen yritys pysty näitä 
sääntöjä muuttamaan. (Salmi 1995,20,68)

Instituutiot eivät ole sama asia kuin muodolliset organisaatiot, vaikka käsitteet 
käytännössä usein liittyvät toisiinsa. Osa säännöistä materialisoituu 
organisaatioina. Julkiset organisaatiot ovat aktiivisia toimijoita verkostossa, ja 
ne yleensä asettavat säännöt ja puitteet, joissa yksityiset toimijat joutuvat 
toimimaan. Julkisella taholla on näin oma erityisasemansa verkostossa, sillä 
se asettaa muille toimijoille yleiset käyttäytymissäännöt. (Salmi 1995,68)

Toimijat yleensä hyväksyvät ja noudattavat sääntöjä. Ne voivat kuitenkin 
toimia niitä vastaan tai jopa pyrkiä muuttamaan niitä. Muutokseen tarvitaan 
yhteistyötä muiden verkoston toimijoiden kanssa, sillä yksittäisen toimijan on 
hyvin vaikeaa muuttaa yleisesti hyväksyttyjä sääntöjä. (Salmi 1995,68)

Institutionaaliset riippuvuussuhteet verkostoissa aiheuttavat pysyvyyttä ja 
muutosvastarintaa. Vakautta luovat erityisesti luottamukseen ja ystävyyteen 
perustuvat sosiaaliset suhteet. Muutospaineet sen sijaan syntyvät 
epätyydyttävästä taloudellisesta vaihdannasta. (Salmi 1995,69)
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3.4.2 Tutkimuksen viitekehys

Tutkimuksen viitekehyksen perustana on Håkanssonin ja Johansonin 
(1994,28-34) luoma yritysverkostojen perusmalli. Sen mukaan verkostot 
muodostuvat toimijoiden, toimintojen ja voimavarojen välisestä 
vuorovaikutuksesta. Verkostoteorian perusoletuksiin kuuluu myös toimijoiden, 
toimintojen ja voimavarojen sidokset. Näiden sidosten, eli toimija-, toiminto- ja 
voimavarasidosten välinen vuorovaikutus ohjaa yrityssuhteiden kehitystä. 
(Håkansson & Snehota 1995,35)

Instituutiot rajoittavat ja mahdollistavat toimijoiden toimintaa verkostossa ja 
luovat toimijoille yhteiset pelisäännöt. Instituutiot asettavat ne kriteerit, joilla 
organisaatioita arvioidaan. Toimijat ovat riippuvaisia ympäröivän verkoston 
toimijoista, samalla kun jokaisen toimintaa säätelevät ympäröivät 
institutionaaliset säännöt. Institutionaaliset isomorfiset prosessit saavat 
verkoston (alan) yritykset muistuttamaan toisiaan. Samankaltaistuminen ei 
välttämättä tarkoita, että organisaatioiden tehokkuus kasvaisi. 
Organisaatioiden samankaltaistuminen palkitaan kuitenkin eri tavoin, 
esimerkiksi niiden keskinäiset yhteistyömahdollisuudet paranevat. (DiMaggio 
& Powell 1983,153-156) Verkostossa toimijoiden toimintatapojen 
samankaltaistuminen helpottaa resurssien vaihdantaa ja yhdistelyä.

Verkostoteoria korostaa henkilökohtaisten suhteiden, maineen ja 
tunnettuuden merkitystä vuorovaikutussuhteiden kehittymisessä. 
Verkostoasema ja valta ovat suhteellisia käsitteitä, ja ne muuttuvat 
verkostosidosten ja suhteiden kehittyessä. (Esim. Håkansson & Snehota 
1995) Institutionalistiset säännöt kuvaavat alan arvoja, ja ne vaikuttavat 
toimijoiden legitimiteetin ja aseman muodostumiseen. (DiMaggio & Powell 
1983)

Toimijat ja instituutiot muodostavat yhdessä verkoston hallintorakenteen, 
toiminnot ja voimavarat verkoston tuotantojärjestelmän. Instituutiot ovat näin 
ollen luonnollinen osa verkostoa. Muodollisia instituutioita on helppo 
analysoida, sillä tietoa on saatavilla. Epämuodollisia instituutioita voi oppia 
tuntemaan vain toimijoiden välisessä vuorovaikutuksessa, ja niiden 
analysointi on vaikeampaa. (Salmi 1995,66-70)

Tässä tutkimuksessa halutaan siis selvittää toimijoiden väliseen 
vuorovaikutukseen vaikuttavia tekijöitä. Erityisesti halutaan tutkia maineen, 
luottamuksen ja vallan merkitystä verkostoaseman ja 
toimintamahdollisuuksien kehittymisen kannalta. Alan institutionalististen 
tekijöiden oletetaan vaikuttavan hyväksyttyjen toimintatapojen määrittelyyn.

Seuraava kuvio havainnollistaa tämän tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen. 
Se kuvaa verkoston eri tekijöiden välistä vuorovaikutusta ja keskinäisiä 
riippuvuussuhteita sekä ottaa huomioon institutionaaliset tekijät verkoston 
hallintorakenteeseen oleellisesti kuuluvana osana:
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Kuvio 5. Viitekehys

HALLINTORAKENNE

► INSTITUUTIOTTOIMIJAT <
Toimijasidokset

TOIMI JAVERKOSTO

>• Voimavaratoiminnot <

VOIMAVARAVERKOSTQTOIMINTOVERKOSTO

VoimavarasidoksetToimintosidokset

TUOTANTOJÄRJESTELMÄ

Näitä teoreettisen viitekehyksen teemoja ja oletuksia etsitään ja analysoidaan 
empiirisessä osassa.
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4 TUTKIMUKSEN ESITTELY

4.1 Empiirisen tutkimuksen kuvaus

4.1.1 Tutkimustavan valinta

Kulttuuritapahtumien tuottajan työtä on tutkittu vasta vähän, eikä siitä ole 
saatavilla kattavaa tutkimusaineistoa. Tämän empiirisen tutkimuksen tuloksia 
ei siten voida vertailla aiempiin tutkimustuloksiin. Kulttuuriteollisuus on myös 
alana uusi ja kehittyvä, eikä kyseiselle alalle ole vakiintunut tiettyjä, yleisesti 
hyväksyttyjä toimintatapoja.

Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen muodostavat teoriat asettavat omat 
vaatimuksensa valitulle tutkimustavalle. Verkostolähestymistavan tavoite on 
saada syvällistä ymmärtämistä. Sen tavoitteena on kuvailu ja prosessin 
hahmottaminen, ei niinkään empiiriset yleistykset. (Salmi 1995,12) 
Institutionaalinen näkökulma korostaa organisaatioita ja yksilöitä ympäröivien 
instituutioiden, eli muodollisten tai epämuodollisten sääntöjen merkitystä. 
(Powell & DiMaggio 1991) Instituutioiden tutkimiseen liittyy ongelmia, sillä ne 
sisältävät subjektiivisia kokemuksia, arvoja ja asenteita. Instituutioiden 
tutkimiseen tarvitaan laadullisia menetelmiä, koska tavoitteena on 
instituutioiden hahmottaminen ja ymmärtäminen.

Tämän tutkimuksen tavoitteena on kuvailla ja ymmärtää kulttuuriteollisuuden 
toimialaa tapahtumatuottajan näkökulmasta. Kvalitatiiviset tutkimustavat 
sopivat tilanteisiin, joissa halutaan kuvata, selittää tai ymmärtää ilmiöitä. Ne 
sopivat erityisen hyvin uusien ja aiemmin tutkimattomien asioiden 
kartoittamiseen. Kvalitatiivisia metodeja suositellaan usein käytettäviksi silloin, 
kun olemassaolevia teorioita sovelletaan uusille alueille. (Yin 1990) 
Tutkimuksen tavoitteiden ja viitekehyksen muodostavien teorioiden mukaisesti 
tämä tutkimus toteutetaan kvalitatiivisen tutkimuksen keinoin.

Tutkimustavan on vastattava ongelmaa. Tämän tutkimuksen tavoitteena on 
empiirinen kuvailu, toimialan kartoittaminen ja verkostosuhteiden 
ymmärtäminen. Tapaustutkimusta (case study) käytetään, kun kysytään 
“miten?” tai “miksi?”. Tapaustutkimusta käytetään, kun halutaan tutkia jotakin 
tämän hetken ilmiötä todellisen elämän kontekstissa. (Yin 1990) Siksi tämä 
tutkimus on toteutettu case-tutkimuksen keinoin. Tavoitteena ei ole tehdä 
empiirisiä yleistyksiä vaan kuvailla ja ymmärtää.

Tutkimusote on siis kvalitatiivisen ymmärtävä. Sekä reliabiliteetti että 
validiteetti ovat tärkeitä myös kvalitatiivisen tutkimuksen laadun arvioinnissa, 
vaikka ne liitetäänkin yhä edelleen vahvemmin kvantitatiivisten metodien 
analysointiin, (esim. Silverman 1993) Kvalitatiivisten tutkimusmetodien 
analysointiin ei voida käyttää samoja keinoja kuin kvantitatiivisessa 
tutkimuksessa. Näiden tutkimustapojen tavoitteetkin ovat erilaiset.
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4.1.2 Tutkimuksen laadun ja luotettavuuden arviointi

Tutkimuksen laatua voidaan arvioida validiteetin ja reliabiliteetin avulla. 
Reliabiliteetti tarkoittaa toistettavuutta, ei-sattumanvaraisuutta. Tavoitteena 
on satunnaisuuden poistaminen tutkimustuloksista. Validiteetti tarkoittaa, että 
tutkimuksella tai mittarilla mitataan juuri sitä, mitä on tarkoitus mitata. (Yin 
1990)

Yin (1990) mainitsee neljä laadun kriteeriä. Ne ovat rakenteellinen, sisäinen ja 
ulkoinen validiteetti sekä reliabiliteetti. Rakenteellista validiteettia voidaan 
vahvistaa triangulaatiolla. Triangulaatio tarkoittaa useamman erilaisen 
aineiston käyttämistä saman asian tutkimiseen. Tässä tutkimuksessa on 
käytetty aineistolähteiden triangulaatiota. Samaa asiaa tai tapahtumaa on 
selvitetty useammalta henkilöltä eri tilanteissa ja lisäksi on käytetty kirjallista 
materiaalia. Teoreettista triangulaatiota, ei tosin käsitteen tiukimmassa 
muodossa, on toteutettu käyttämällä kahta eri teoreettista lähestymistapaa.

Sisäinen validiteetti tarkoittaa uskottavuutta, joka liittyy vain kausaalisiin ja 
selittäviin tutkimuksiin, ei kuvaaviin tai uutta ilmiötä tutkiviin tutkimuksiin kuten 
tähän. Ulkoinen validiteetti tarkoittaa yleistettävyyttä. Case- tutkimuksissa ei 
pyritä tilastolliseen yleistettävyyteen, vaan tutkimustulokset voidaan yleistää 
analyyttisesti laajempaan, olemassaolevaan teoriaan. (Yin 1990) Tässä 
tutkimuksessa tuloksia analysoidaan ja vertaillaan verkostoteorian ja 
institutionalistisen näkökulman muodostaman viitekehyksen sisällä.

Reliabiliteetin varmistamiseksi tutkimustulokset ja niiden analysointi 
käsitellään tutkimuksessa yksityiskohtaisesti. Tavoitteena on minimoida 
virheet ja vääristymät niin, että toisen tutkijan suorittamana, samoilla 
metodeilla, päädyttäisiin samoihin tuloksiin.(Yin 1990) Tämän tutkimuksen 
empiirinen aineisto sisältää esimerkiksi runsaasti suoria lainauksia 
haastatteluista, joilla on pyritty havainnollistamaan tutkimuksen analyysiä.

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa lähdetään usein perusolettamuksesta, että ei 
ole olemassa yhtä ainoaa totuutta. Sitä ei etsitäkään, vaan tutkimuksessa 
tavoitellaan mahdollisimman rikasta ja hyvää kuvausta, jonka pohjalta 
saadaan ymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä. Näin ollen haastateltujen 
henkilöiden sanomisten ei tarvitse olla yhteneviä, vaan erilaiset tiedot antavat 
laajempaa ja syvempää kuvaa tutkittavasta ilmiöstä.

4.1.3 Tutkimuksen toteuttaminen

Tutkimuksen kohteena oli viisi Helsingin kulttuurikaupunkivuoden tapahtumaa. 
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, minkälainen rooli kulttuurin tuottajalla on 
tuotantoprosessissa, ja mitkä seikat vaikuttavat siihen, minkälaiseksi 
Kulttuurikaupunkisäätiön ja tuotantoyhtiöiden tuottajien välinen yhteistyö 
muodostuu. Tutkimuksen painopiste oli tuottajan verkostossa ja 
vuorovaikutussuhteissa sekä tuottajaa ympäröivän toimialan erityispiirteissä.

Tutkimus toteutettiin teemahaastatteluin. Haastateltavina olivat kunkin 
projektin vastaavat tuottajat sekä Kulttuurikaupunkisäätiössä että
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tuotantoyhtiöissä. Lisäksi haastateltiin tuotantoyhtiöiden toimitusjohtajia. 
Haastattelutilanteissa tehtiin muistiinpanoja, ja haastattelut nauhoitettiin 
pääosin. Tutkimusaineistoon kuuluivat lisäksi projektien viralliset esitteet sekä 
luonnokset ja muut tuotantoyhtiöiden omat materiaalit. Kaikki tutkitut projektit 
olivat näkyvästi esillä myös medioissa, ja kulttuurivuodesta ja sen 
ohjelmistosta käytiin runsaasti keskustelua etenkin sanomalehdissä.

Tutkimus tehtiin kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa pyrittiin 
selvittämään, minkälainen on kulttuurituottajan rooli ja verkosto 
tapahtumatuotannossa. Tutkimuksen painopiste oli tuottajan työn ja 
kulttuuriteollisuuden alan ominaispiirteiden kartoituksessa. Saatujen tulosten 
perusteella luotiin oletukset hyvän tuottajan ominaisuuksista, tärkeimmistä 
yhteistyötahoista ja alan yleisimmistä ongelmista.

Seuraavassa vaiheessa pyrittiin selvittämään, voidaanko tulokset yleistää 
laajemminkin alaa kuvaaviksi. Lisäksi haluttiin tarkemmin kuvailla säätiön ja 
tuotantoyhtiöiden välistä suhdetta. Kulttuurikaupunkivuosi on ainutlaatuinen 
tilaisuus tutkia erilaisia kulttuurin tuotannon ja rahoituksen malleja sekä eri 
tuottajien toimintatapoja. Tuottajien henkilökohtaisten ominaisuuksien 
vaikutus yhteistyön kokemiseen korostuu, kun säätiön ja yritysten väliset 
sopimukset ovat juridisesti suhteellisen samanlaisia.

Ensimmäinen tutkimuskohde oli Kaapelitehtaan Merikaapelihallissa helmi- 
maaliskuussa 2000 esitetty teos Labra. Se on Ismo Alangon ja Stefan 
Lindforsin yhteistyönä syntynyt poikkitaiteellinen teos, jossa musiikkia ja 
tanssia sisältävää esitystä varten rakennettiin katsomoksi, lavaksi ja 
tapahtumatilaksi suuri sulkeutuva muna.

Toisen tutkimusvaiheen kohteiden valinnassa saatiin apua 
Kulttuurikaupunkisäätiön talous- ja viestintäjohtaja Jorma Bergholmilta. 
Tuotannot pyrittiin valitsemaan niin, että ne sisällöllisesti ja tuotannollisesti 
eroaisivat toisistaan ja Labrasta mahdollisimman paljon. Tavoitteena oli, ettei 
samojen tuottajien projekteja tulisi useampia. Tutkimuksen kannalta oli 
tärkeää kuulla erilaisten tuottajien kokemuksia, sillä oletettiin, että tuottajan 
persoona vaikuttaa siihen, miten kukin suhtautuu yhteistyöhön. 
Tutkimuskohteiksi haluttiin taloudellisesti suuria ja sisällöllisesti haastavia 
projekteja, jotka edellyttivät säätiöltä ja tuotantoyhtiöiltä merkittävästi 
yhteistyötä. Oleellista ei ollut löytää projekteja, joissa yhteistyö sujuisi erityisen 
hyvin tai huonosti.

Tutkimuksessa ei siten ollut mukana kaiken kokoisia tai tyyppisiä tuotantoja, 
eikä tutkimustuloksia ole tarkoitus yleistää koskemaan kaikkia juhlavuoden 
450 tapahtumaa. Valittujen tuotantojen avulla on pyritty kuvailemaan 
projekteja, joissa yhteistyöllä on ollut suuri merkitys tapahtuman toteuttamisen 
kannalta. Toisissa ohjelmiston projekteissa yhteistyö on voinut olla hyvinkin 
vähäistä.

Kaikki tutkimukseen pyydetyt tuottajat suostuivat mukaan. Yhteistä kaikille oli 
se, että he kokivat alasta tehtävän tutkimuksen tarpeelliseksi, eikä 
haastatteluaikojen saaminen tuottanut ongelmia. Erityisen positiivista
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tutkimuksen kannalta oli se, että tuottajat osoittivat kiinnostusta tutkimuksen 
aiheeseen. He antoivat runsaasti aikaansa ja jakoivat kokemuksiaan 
tutkimusta varten. Tutkimuksessa korostui henkilökohtaisten tekijöiden 
merkitys, jokaisen tuottajan oma persoona tuli selvästi ilmi mielipiteissä ja 
havainnoissa.

Tuottajien subjektiiviset kokemukset aiheuttivat sen, että tuotantoyhtiöiden ja 
säätiön tuottajilla oli usein erilainen näkemys tapahtumista. Kyse oli kuitenkin 
lähinnä erilaisista painotuksista, eivätkä haastattelutulokset olleet ristiriidassa 
keskenään. Ainoastaan Labran kohdalla tuottajien näkemykset olivat osittain 
hyvin kaukana toisistaan. Eroavaisuudet eivät kuitenkaan koskeneet 
tutkimuksen kannalta tärkeitä asioita, kuten tuottajan rooliin tai verkostoon 
liittyviä seikkoja. Labran tuottajien eroavat käsitykset koskivat 
artistisopimuksiin, budjetointiin ja rahoitukseen liittyviä tekijöitä. Alan 
erityispiirteistä ja esimerkiksi tuottajan tärkeimmistä kompetensseista tuottajat 
olivat samaa mieltä.

Ongelmat olivat laadulliselle tutkimukselle tyypillisiä. Kukin tuottaja koki 
yhteistyön hieman eri tavoin, arvioiden asioita omalta kannaltaan. Jokaisella 
oli oma näkemyksensä vallitsevasta tilanteesta. Tuottajien väliset erot 
kokemuksissa myös vahvistivat osaltaan verkostoteorioiden (esim. 
Håkansson & Snehota 1995) oletukset henkilökohtaisten ominaisuuksien 
merkityksestä vuorovaikutuksen synnyn ja kehittymisen kannalta.

Haastattelu- ja tutkimusajankohtana keväällä 2000 vain Labran esitykset 
olivat jo ohi. Muut tuotannot elivät vielä voimakasta kehitys- tai 
toteutusvaihetta. Töölönlahden taidepuutarhat olivat avoinna koko kesän ja 
Seitsemäs Taivas- elokuvafestivaalit jatkuivat koko vuoden. ArtGenda kesti 
kolme viikkoa toukokuussa ja Helsingin kulkueet tapahtuivat Helsingin 450- 
vuotispäivänä kesäkuussa.

Tutkimuksen toteutuksen rakenne näkyy tutkimusraportissa siten, että Labran 
osuuden painopiste on alan ominaispiirteiden ja tuottajan roolin 
kartoituksessa. Labran tutkimustulosten aineisto on esitetty 
projektikuvauksena, jossa seurataan esityksen kehittymisen mukana tuottajan 
roolin muuttumista ja säätiön osallistumista tuotannon eri vaiheisiin. Labran 
tutkimustulokset ovat oma kokonaisuutensa, ja yhdessä teoreettisen 
viitekehyksen kanssa Labran havainnot ovat pohjana muiden tuotantojen 
analyysille. Labran laajempi projektikuvaus on julkaistu Helsingin 
kauppakorkeakoulun yritysprojektien julkaisuna keväällä 2000, ja tässä 
yhteydessä esitetään sen tiivistelmä.

ArtGenda, Helsingin kulkueet, Töölönlahden taidepuutarha ja Seitsemäs 
taivas- elokuvafestivaali muodostavat toisen kokonaisuuden, jonka tuloksia 
verrataan Labran luomiin oletuksiin ja tutkimuksen viitekehyksen teoreettisiin 
käsitteisiin.

Haastatteluissa esiin nousevat teemat kootaan yhteenvetoon tutkimuksen 
loppuun. Saatuja tuloksia verrataan myös toisiinsa ja etsitään yhteisiä piirteitä 
ja eroavaisuuksia. Tavoitteena on luoda yleiskuva tuottajien välisestä
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yhteistyöstä ja selittää kulttuuriteollisuuden ominaispiirteitä. Tavoittena on 
myös esittää mahdollisia alan yhteistyön kehittämiskeinoja.

4.2 Helsingin kulttuurikaupunkisäätiö

4.2.1 Yleistä

Euroopan kulttuuriministerineuvosto nimeää kulttuurikaupungin vuodeksi 
kerrallaan. Aloitteen kulttuurikaupunkitoiminnalle teki silloinen Kreikan 
kulttuuriministeri Melina Mercouri, jonka mielestä oli tärkeää korostaa 
Euroopan kulttuurien moninaisuutta ja kulttuurien välisen vuorovaikutuksen 
merkitystä. Ensimmäinen kaupunki oli Ateena vuonna 1985. Sen jälkeen 
kulttuurikaupunkeina ovat olleet Firenze, Amsterdam, Berliini, Pariisi, 
Glasgow, Dublin, Madrid, Antwerpen, Lissabon, Luxenburg, Kööpenhamina, 
Tessaloniki, Tukholma ja Weimar.

Vuonna 2000 kulttuurikaupunkeja on aiemman yhden sijasta yhdeksän 
kappaletta. Helsingin lisäksi kulttuurikaupunkeja ovat Avignon, Bergen, 
Bologna, Bryssel, Krakova, Praha, Reykjavik ja Santiago de Compostela.

Rotterdam ja Porto ovat vuorossa vuonna 2001, 2002 Brugge ja jokin 
myöhemmin päätettävä espanjalainen kaupunki, 2003 Graz ja vuonna 2004 
Genova ja Lille.

Tämän jälkeen vuonna 2005 astuu voimaan uusi Iso-Britannian kehittämä 
rotaatiomalli. Sen mukaisesti kullekin vuodelle valitaan yksi EU:n jäsenmaan 
kaupunki ja yksi EU:n ulkopuolelta. Kulttuurikaupunki-isännyys siirtyy 
jäsenmaasta toiseen samassa järjestyksessä, tosin eri aikaan, kuin EU 
puheenjohtajuus. Näin Suomen vuoro olisi jälleen vuonna 2011.

Helsingin kulttuurikaupunkisäätiön päättävä elin on hallitus. Hallituksessa on 
kaupunginhallituksen valitseman puheenjohtaja Ilkka-Christian Björklundin 
lisäksi neljätoista jäsentä. Helsingin kaupungin edustajia on kahdeksan, joista 
kaksi on Helsingin kauppakamarin ehdottamia. Lisäksi opetusministeriöllä, 
kauppa- ja teollisuusministeriöllä, valtiovarainministeriöllä, Helsingin 
yliopistolla, Espoon kaupungilla ja Vantaan kaupungilla on kullakin yksi 
edustaja hallituksessa.

Helsingin kulttuurikaupunkisäätiön tehtävänä on vastata Helsingin 
toimimisesta kulttuurikaupunkina vuonna 2000. Toimisto avattiin 
maaliskuussa 1997, mutta suunnittelutyö alkoi jo aiemmin, kun Helsinki päätti 
hakea vuoden 2000 kulttuurikaupungiksi. Helsinki täytti 450 vuotta vuonna 
2000, joten kulttuurivuoden ohjelmistoon haluttiin valita juuri 450 tapahtumaa 
ja projektia. Kaikkiaan projektiehdotuksia, aloitteita ja ideoita tuli säätiölle 
runsaat kolmetuhatta. Toteutettavien projektien valintakriteereinä olivat 
vuodelle asetetut sisällölliset tavoitteet.
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4.2.2 Tavoitteet

Kulttuurikaupunkihankkeen tehtävänä on säätiön mukaan tuoda 
kaupunkilaisten elämänlaatuun pysyviä parannuksia ja nostaa Helsingin ja 
Suomen tunnettuutta monipuolisena kulttuurin ja osaamisen tyyssijana. 
Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on kulttuurivuonna toteutettaville 
projekteille asetettu neljä tavoitetta, joiden mukaisesti vuosi jakautuu eri 
teemoiksi: ( säätiön kotisivut www.2000.hel.fi ja säätiön esite 2000.hel.fi )

1 TULEVAISUUS JA PYSYVÄT VAIKUTUKSET
Kulttuuri on investointi tulevaisuuteen. Tapahtumilla tulisi olla pysyvää 
vaikutusta ihmisten elämiseen. Lasten vuosi on konkreettista tekemistä 
ja kokemista.

2 UUDEN LÖYTÄMINEN
Hankkeen tavoitteena on löytää ja toteuttaa kulttuuria uudistavia 
projekteja. Taiteen vuosi pyrkii luomaan uutta sekä antamaan ihmisille 
suuria ja pieniä elämyksiä.

3 KANSAINVÄLISYYS
Suomalaista kulttuuria tehdään tunnetuksi Euroopassa ja suomalaiset 
tutustuvat monikulttuuriseen Eurooppaan. Kansainvälinen vuosi auttaa 
kehittämään kulttuurikaupunkien välistä verkostoa ja korostaa Itämeren 
alueen merkitystä Suomelle.

4 KANSALAISTEN TAPAHTUMA
Kansalaislähtöisyys on lähtökohtana tapahtumien tuotannossa ja 
kulutuksessa. Kaikkien vuosi levittäytyy lähiöihin ja tarjoaa runsaasti 
kaikille avoimia tilaisuuksia. Tavoitteena on asukkaiden osallistuminen 
ja yhteinen vastuu viihtyisästä kaupungista.

Toisin kuin esimerkiksi Tukholman ollessa kulttuurikaupunki vuonna 1998, 
Helsingin kulttuurikaupunkisäätiö toimii täysin metatuottamisen periaatteella. 
Se ei siis itse tuota ohjelmistoonsa kuuluvia tapahtumia, vaan on ulkoistanut 
kaikki projektit muille tuotantoyhtiöille. Taloudellinen riski on ulkoistettu, joten 
esimerkiksi projektien mahdollisista tappioista ovat vastuussa tuotantoyhtiöt, 
ei säätiö. Tapahtumien tuottama voitto kuuluu siten myös tuotantoyhtiöille. 
Säätiön ei ole tarkoitus tuottaa voittoa, mutta sille ei myöskään tule lisälaskuja 
projektien mahdollisten taloudellisten ongelmien takia. Säätiö on ulkoistanut 
myös kirjanpidon rahaliikenteineen sekä sponsorisopimusten valmistelun ja 
ylläpidon.

Säätiön talous- ja viestintäjohtaja Jorma Bergholmin mukaan ulkoistaminen 
kuvaa uutta rahoituksen toimintamallia kulttuurituotannon alalla. Julkinen 
sektori on perinteisesti joko tehnyt kulttuuripalvelut täysin itse tai jakanut 
avustuksia ja apurahoja muille kulttuurin tekijöille. Säätiön toiminta pyrkii 
sijoittumaan näiden ääripäiden välille. Bergholmin sanoin “säätiö ei halua olla 
vain apurahakone, joka jakaa rahaa eri hankkeisiin.” Hänen mukaansa 
metatuottamisen malli mahdollistaa julkishallinnon uudenlaisen osallistumisen 
kulttuurin tuotantoon.
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Kulttuurivuoden sisällölliset tavoitteet edellyttävät säätiöltä omaa panosta 
ohjelmiston suunnitteluun. Säätiöllä on vastuu ohjelmistokokonaisuuden 
rakentamisesta. Se rahoittaa tuotantoja, konsultoi tuotantoyhtiöitä ja osallistuu 
esimerkiksi viestintään ja markkinointiin. Osa ideoista projekteihin on tullut 
säätiön ulkopuolelta, osa on säätiön omia aloitteita.

Rahoittajana ja tuotantojen toimeksiantajana säätiöllä on myös 
valvontavastuu projektien taloudellisesta ja tuotannollisesta toteutumisesta. 
Se valvoo tuotantojen toteutumista budjetein ja väliraportein. Jokaisesta 
projektista on tehty yksityiskohtainen sopimus tuotantoyhtiön kanssa, ja säätiö 
edellyttää tuotantojen toteutumista suunnitelmien mukaisesti.

4.2.3 Rahoitus

Kulttuurivuoden tavoitebudjetti on noin 300 mmk.
Säätiön rahoitus jakautuu kolmeen osaan. Kolmannes rahoituksesta tulee 
Helsingin kaupungilta ja lähikunnilta, toinen kolmannes valtiolta ja loput 
tulevat yhteistyösopimuksista elinkeinoelämän, rahastojen ja säätiöiden 
kanssa sekä myyntituotoista. Lipputuloina on arvioitu saatavan noin 30 
miljoonaa markkaa.

Säätiöllä on yhteistyösopimus Event Partnership Finland Oy:n kanssa 
yritysyhteistyön suunnittelusta ja toteutuksesta.

Pääyhteistyöyrityksiä ovat Finnair, ICL, Elisa Communications ja Nelonen. 
Muita yhteistyöyrityksiä ovat Helsingin Energia, Marja Kurki, Nokia, Posti, 
Scandic, Silja Line, Sodexho, Tapiola ja Suomen Metsäsäätiö. Myös 
Lainapeite ja Aerohot ovat solmineet markkinointisopimuksen säätiön kanssa. 
(2000.hel.fi kotisivut ja esite)

Projektien saama avustus on tavallisimmin noin 100 000 - 300 000 markkaa. 
Joillekin projekteille ei anneta ollenkaan rahallista avustusta, vaan tuki on 
esimerkiksi viestinnällistä. Suurimmat projektit, esimerkiksi ArtGenda ja 
Heurekan Kommunikaatio-näyttely saavat 4,5 miljoonaa markkaa. Yli 
miljoonan markan panostuksista päättää aina säätiön hallitus erikseen.

Pienemmistä tukisummista päättää säätiön johtaja Georg Dolivo. Näistäkin 
tiedotetaan hallitukselle. Yhteistyö on Jorma Bergholmin mukaan toiminut ja 
hallituksen kanssa työnjako on ollut selvä.

Säätiö rahoittaa projekteja siten, että alussa summat ovat pienempiä, eikä 
loppusummaa makseta ennen kuin tapahtuma on toteutunut. Näin halutaan 
varmistaa, että suunnitellut tuotannot myös tapahtuvat sopimusten 
mukaisesti.
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4.2.4 Henkilöstö

Säätiö työllistää 43 henkilöä. Tuotanto-osastolla työskentelee 19 henkilöä ja 
hallinnossa 7. Yritysyhteistyöosastolla on töissä 2 ja tiedotuksessa 12. Lisäksi 
kulttuurikaupunkivuoden infopiste työllistää 3 henkilöä.

Säätiön johtaja on Georg Dolivo ja talous- ja viestintäjohtajana toimii Jorma 
Bergholm.

Kulttuurivuoden tavoite on olla koko pääkaupunkiseudun juhla, joten Helsingin 
lisäksi kulttuurikaupunkiin kuuluvat myös Espoo, Kauniainen ja Vantaa. 
Yhteyshenkilöinä näissä kaupungeissa ovat Espoon kulttuuritoimenjohtaja 
Riitta Hurme, Kauniaisten kulttuurisihteeri Clara Palmgren ja Vantaan 
kulttuuritoimenjohtaja Liisa Päivikki Ailio.

Tuotantoryhmät

Tuotanto on jaettu viiteen tuotantoryhmään. Jako ei ole absoluuttisen tarkka, 
vaan ryhmien työnjakoon vaikuttavat muutkin kriteerit kuin ryhmälle nimetyt 
toimialueet. Tuottajien aiemmat projektit, kokemus ja kiinnostus vaikuttavat 
siten niin, että tuotantoryhmissä tehdään jonkin verran muitakin projekteja, 
kuin mitä nimikkeistä voisi päätellä. Tuotantoryhmät ovat seuraavat:

1 Kansalaistoiminta, lastenkulttuuri, taidekasvatus ja monikulttuuriset 
projektit. Tuotantopäällikkö Jouko Astor. Yhteensä 4 henkilöä.

2 Kaupunkitapahtumat, arkkitehtuuri, muotoilu, rytmimusiikki, valokuva, 
elokuva ja media. Tuotantopäällikkö Jarmo “Elukka” Eskelinen. Yhteensä 
4 henkilöä.

3 Klassinen musiikki, kirjallisuus, teatteri, tanssi- ja perinnekulttuuri. 
Tuotantopäällikkö Sirpa Hietanen. Yhteensä 3 henkilöä.

4 Historia, ympäristö, liikuntakulttuuri, yliopisto sekä ruoka- ja 
juomakulttuuri. Tuotantopäällikkö Pekka Timonen. Yhteensä 3 henkilöä.

5 Kansainväliset projektit, kuva- ja ympäristötaide. Kv. tuotantojohtaja Paiju 
Tyrväinen. Yhteensä 4 henkilöä.
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5 LABRA

5.1 Projektin yleiskuvaus

5.1.1 Ideasta esitykseksi

Ismo Alangon ja Stefan Lindforsin Labra - Messu munassa esitettiin 
alkuvuodesta 2000 parikymmentä kertaa Kaapelitehtaan Merikaapelihallissa. 
Sen syntyhistoria oli pitkä ja osin ongelmallinen.

Ensimmäiset vuodet

Idea syntyi alustavasti jo vuonna 1995, jolloin Ismo Alanko ja Stefan Lindfors 
päättivät toteuttaa yhteistyönään esityksen, jossa yhdistyisivät molempien 
luovuus ja ammattitaito. He ottivat yhteyttä PopZoo Promotions Oy:hyn, 
jossa silloin toimivat tuottajina Elukka Eskelinen ja Jari Mäkäräinen. Heidän 
kanssaan keskusteltiin yhteistyöstä ja kartoitettiin projektin mahdollisuuksia.

Vuoden 1996 kesällä taiteilijat Alanko ja Lindfors ottivat yhteyttä Seppo 
Vesteriseen. Vesterinen toimi aiemmin Alangon yhtyeen Sielun Veljien 
managerina, joten Alanko tunsi hänet entuudestaan. Vesterinen kiinnostui 
projektista. Hän soitti Leena Hoppanialle, joka tuolloin työskenteli vielä 
PopZoossa, ja pyysi häntä assistentiksi mukaan projektiin. Vesterinen halusi 
mukaan henkilön, joka keskittyisi juuri tähän tuotantoon ja olisi paikan päällä 
Helsingissä. Seppo Vesterinen itse oli tuolloin kiireinen eikä voinut yksin ottaa 
tuottaakseen koko projektia.

Tällöin perustettiin Diiva Produktio Oy. Hoppania ja Vesterinen toimivat 
projektituottajina ilman varsinaista työnjakoa. ”Kumpikin teki mitä toinen ei 
tehnyt.” Tuolloin tarkoituksena oli toteuttaa esitys vuonna 1998. Projektin 
lopullinen syntyminen kesti kuitenkin kauemmin. Vuosina 1997, 1998 ja 1999 
projektin osapuolet näkivät silloin tällöin. Vuonna 1999 päätettiin, että 
tarvitaan ohjaaja, jolloin Petri Lehtinen tuli mukaan ydinryhmään.

Alanko ja Lindfors olivat jo varhaisessa vaiheessa päättäneet, että 
esityksessä katsomon oli oltava liikkuva. Muutenkin perusidea oli valmis 
alusta saakka, vaikka konkreettista näyttöä, kuten musiikkia ja lavasteita, 
saatiin vasta vuoden 1999 lopussa.

Merikaapelihallista tuli projektin toteutuspa!kka, sillä se oli käytännössä ainoa 
paikka, johon Labran vaatimat rakenteet voitiin sijoittaa. Muna, eli se valtava 
rakennelma, joka kohosi Merikaapelihalliin oli sekä teknisesti että 
taloudellisesti haasteellinen toteuttaa.

Projektin nimen kehittyminen oli pitkä prosessi. Messu-työnimellä teos kulki 
pitkään, aina vuoteen 1999 asti. Jorma Uotinen ja Waltari- yhtye olivat 
kuitenkin varanneet jo Evankeliumi nimen, joten nimet olisivat muistuttaneet 
toisiaan liikaa. Välillä nimi oli pelkkä “merkki tai symboli” , mutta siitäkin 
ajatuksesta luovuttiin ja palattiin vielä Messuun.
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Työnimellä Messu kulkeneen esityksen viemistä ulkomaille suunniteltiin. 
Tuotantoyhtiössä otettiin vuonna 1997 yhteyttä esimerkiksi ulkoministeriöön ja 
selviteltiin mahdollisuutta osallistua Hannover Expo 2000 maailmannäyttelyyn. 
Vuonna 1997 oli jo saatu esimerkiksi Yleisradion kanssa aikaan esisopimus 
esityksen televisioinnista. Alangon ja Lindforsin projektin oli silloin tarkoitus 
toteutua Kaapelitehtaalla syksyllä 1999. Yhtenä vaihtoehtona pidettiin myös 
esityksen kiertämistä Kaapelitehtaan kaltaisissa Euroopan Trans-halleissa.

Kulttuurikaupunkisäätiö tulee mukaan

Kulttuurikaupunkisäätiön johtajan Georg Dolivon kanssa oli vuonna 1997 
käyty alustavia neuvotteluja osallistumisesta vuoden 2000 ohjelmistoon. 
Esityksen toteuttaminen päätettiin lopulta vuoden 1998 alussa siirtää 
kokonaan Helsingin kulttuurikaupunkivuoteen 2000.

Tuotantoyhtiössä suunniteltiin esityksen viemistä vuonna 2000 muihin 
Euroopan kulttuurikaupunkeihin, mutta kaupunkien välinen yhteistyö jäi 
lopulta vähäiseksi. Esimerkiksi Sydneyn olympialaisten yhteydessä 
järjestetään kolmen kuukauden mittainen kulttuurifestivaali, johon jokaisen 
yhdeksän kulttuurikaupungin oli tarkoitus lähettää omat produktiot. 
Suunnitelmat kaatuivat kuitenkin jo alussa kaupunkien omiin kiireisiin. Labra 
olisi Seppo Vesterisen mielestä sopinut hyvin festivaalien ohjelmistoon, joten 
hän yritti kirjeitse herättää mielenkiintoa Sydneyssä. Hän kuitenkin ”hautautui 
ilmeisesti byrokratian alle”. Kulttuurikaupunkisäätiö ei osallistunut Sydneyn 
tavoitteluun. Vastoinkäymisten jälkeen vientiprojektin uudeksi mahdolliseksi 
toteutumisvuodeksi valittiin 2001. Tällöin vuonna 2000 toteutetun Labran 
dokumentointi olisi saatu valmiiksi ja näyttöäkin löytyisi.

Vuoden 1998 alussa allekirjoitettiin ensimmäinen virallinen 
suunnittelusopimus Kulttuurikaupunkisäätiön tuotantoyhtiö Diivan välillä.

Kulttuurikaupunkisäätiö luotti Alangon ja Lindforsin sekä Vesterisen 
ammattitaitoon. Ei ole kovin yleistä, että suunnittelusopimus tehdään pelkkien 
ideoiden perusteella. Tässä tapauksessa kuitenkin nähtiin, että taiteilijat ja 
heidän aikaisemmat työnsä olivat eräänlainen takuu tulevasta. Labran idea oli 
hyvä, ja se haluttiin mukaan juhlavuoden ohjelmistoon. 
Suunnittelusopimuksen myötä säätiö maksoi ensimmäisen erän tukea 
projektille.

Labran yhteyshenkilöksi Kulttuurikaupunkisäätiössä tuli tuottaja Raija Koli. 
Tämä tapahtui suunnittelusopimuksen allekirjoittamisen jälkeen vuonna 1998. 
Koli toimi koko projektin ajan erittäin tiiviissä yhteistyössä Labran 
tuotantoyhtiöiden ja taiteilijoiden kanssa. Tavallista tiiviimpi yhteistyö johtui 
lähinnä projektin monista ongelmista. Labra oli säätiölle myös taloudellisesti 
suuri tuotanto. Kolin rooli Kulttuurikaupunkisäätiön tuottajana oli paitsi valvoa, 
myös konsultoida ja antaa ratkaisuehdotuksia ongelmien ilmettyä.

Syyskuussa 1998 tehtiin varsinainen sopimus. Sopimus oli hyvin laaja ja 
kattava, noin viisi sivua pitkä.
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Ensimmäiset näkyvät ongelmat projektissa ilmenivät Kolin mukaan budjetissa. 
Kolin mielestä ”rakennelmat oli silloin kirjattu huolimattomasti suurena 
erittelemättömänä kokonaisuutena”. Markkinoinnin osuus budjetissa taas 
vaikutti hänen mukaansa liian pieneltä, mikä estäisi projektin onnistumisen.

Diivan Hoppanian mukaan erimielisyyksiä markkinointibudjetin koosta ei siinä 
vaiheessa ollut. Hänen mukaansa markkinointisuunnitelma selitettiin Kolille 
selvästi, eikä silloin ollut mitään suurta huolta budjetistakaan. ”Rakennelmien 
kustannuksetkin olivat eriteltyinä myös paperilla, ei vain Vesterisen päässä”.

Keväällä 1999 Diiva toi Kulttuurikaupunkisäätiölle normaalin väliraportin ja 
budjetin lisäksi Vesterisen laatiman ”pahin scene”- raportin. Se oli 
"eräänlainen kauhukuva, laskelma siitä, mikä voisi olla lopputulos, jos asiat 
menisivät kunnolla pieleen”. Hoppanian mukaan tämän laskelman 
tarkoituksena oli "löytää mahdolliset pommikohdat, jotta ne osattaisiin välttää". 
Normaali budjetti ei viestinyt mistään erityisistä ongelmista, eikä projekti ollut 
tuotantoyhtiön mielestä missään vaikeuksissa. ”Kauhuscene” näytti kuitenkin 
noin 800.000:n markan vajetta, ja se sai säätiön hermostumaan. Koli vaati 
uutta budjettia tai muita toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi.

Raija Kolin mukaan kevään 1999 budjetti oli valtavan alijäämäinen, eikä 
tilanne hänen mukaansa ollut parempi syksylläkään. Tässä vaiheessa myös 
rakenteisiin liittyvät ongelmat kärjistyivät. Rakenteet eivät olleet valmiita, 
vaikka ensi-ilta oli enää puolen vuoden päässä. Oleellista tässä vaiheessa oli 
se, että Koli kaikesta huolimatta yhä uskoi ja luotti vahvasti Vesterisen hyvään 
maineeseen ja vahvaan kokemukseen. Hän uskoi Vesterisen olevan ns. 
”kalkkiviivatuottaja”. Eli vaikka sillä hetkellä vallitsikin kaaos, ensi-iltana kaikki 
olisi hyvin.

Minna-Ella Aaltonen pyydettiin projektiin mukaan tuotantoassistentiksi Stefan 
Lindforsin nimenomaisesta toivomuksesta syksyllä 1999. Aaltosesta tuli ainoa 
projektin kanssa täysipäiväisesti ja molempien tuotantoyhtiöiden aikana 
mukana ollut henkilö.

Tuotantoyhtiön vaihtuminen

Alanko ja Lindfors kokivat, että projektista ei Diivan käsissä tule mitään ja 
ottivat lokakuussa 1999 samanaikaisesti yhteyttä Kulttuurikaupunkisäätiöön ja 
Vesa Ristimäkeen. Ristimäki toimii PopZoo Promotionsin toimitusjohtajana ja 
tunsi Alangon ja Lindforsin entuudestaan. Koska Ristimäki, Alanko ja Lindfors 
olivat ystäviä, heidän välillään oli Ristimäen mukaan ollut sopimus siitä, että 
töitä ei sotkettaisi ystävyyssuhteisiin. Vaihtoehtoja ei kuitenkaan ollut ja 
Ristimäki päätti ottaa riskin, joka oli tuotantoyhtiön toimitusjohtajalle 
taloudellisestikin suuri. Ehdoksi asetettiin, että Minna-Ella Aaltonen jatkaa 
projektissa. Aaltonen toikin jatkuvuutta tuotantoyhtiön vaihdoksen keskellä 
Labran työryhmän toimintaan.

Kulttuuritapahtumatuotannon pienistä piireistä kertoo esimerkiksi 
Kulttuurikaupunkisäätiössä se, että Raija Kolin esimiehenä toimii Elukka 
Eskelinen. Eskelinen on aikaisemmin omistanut osan PopZoo:sta, joten hän
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ei taustansa vuoksi voinut toimia neuvottelijana PopZoon ja säätiön välillä. 
Tästäkin syystä Koli, eikä hänen esimiehensä Eskelinen, oli tiiviisti 
yhteydessä tuottajiin Labran eri vaiheissa.

Kuullessaan vaihtosuunnitelmista Kulttuurikaupunkisäätiön Raija Koli ilmoitti, 
ettei suostu tuotantoyhtiön vaihtamiseen. Hän oli jo aikaisemmin epäillyt, että 
Diiva yritti antaa jonkun budjetin rivien välistä luettavan viestin siitä, että he 
ehkä haluaisivat kaataa koko projektin. Koli "ei kuitenkaan uskonut, että 
mikään tuotantoyhtiö haluaisi tahallaan ajaa projektiaan karille’’. Diivan olisi 
kuitenkin hänen mukaansa "pitänyt huomata jo vuoden 1999 alussa, että 
budjettiongelmista johtuen projektia ei kerta kaikkiaan voida toteuttaa”.

Diivan Hoppania kiistää, että olisi saanut näin voimakkaan viestin säätiöltä. 
Hänen mukaansa artistit halusivat vaihtaa tuotantoyhtiötä, ja vaihto oli 
molempien osapuolten välinen yhteinen sopimus. Kyseessä ei ollut mikään 
riitatilanne, ja vaihto pyrittiin tekemään mahdollisimman helpoksi säätiölle. 
Budjettiongelmista Hoppanialla on myös vastakkainen käsitys kuin Kolilla. 
”Projektia lähimpänä seuranneena tiedän ja voin sanoa, että konkurssi oli 
kaukana.”

Lokakuussa 1999 Labra siirtyi Diivalta PopZoolle, ja samalla kaikki Diivan 
tekemät sopimukset siirtyivät tuotannon siirtosopimuksella PopZoolle. Nämä 
sopimukset sisälsivät esimerkiksi YLE:n televisiointisopimuksen ja sopimukset 
kaikkien muiden esiintyjien paitsi kuoron kanssa. Kuoron edustaja Anna-Mari 
Kähärä koordinoi sopimusneuvotteluja, eikä kuoro ollut siinä vaiheessa 
palauttanut sopimusehdotuksia.

Ismo Alangon, Stefan Lindforsin ja Diivan välillä ei ollut kirjallisia sopimuksia. 
Niitä oli harkittu, mutta todettu sitten, että ne eivät ehkä ole tarpeellisia.

Huhut projektin ongelmista ja tuotantoyhtiön vaihtuminen saivat 
yhteistyökumppanit epäluuloisiksi. Rakennelmat oli saatava pian valmiiksi. 
Kokkolassa, jossa rakennelmia oli valmistettu, epäiltiin koko projektin 
toteutumista. Luottamus parani vasta PopZoon maksettua rakennelmista 
käteisellä.

PopZoon hakiessa Kokkolasta rakennelmia huomattiin, että niiden hinta olikin 
korkeampi kuin alunperin arvioitiin. Alkuperäisten laskelmien mukaan 
rakenteiden osuuden kuluista piti olla noin kolmannes, mutta niiden osuus 
budjetissa kohosi lopulta noin 50 prosenttiin. Rakenteiden myöhästyminen 
lisäsi kustannuksia myös siksi, että ensimmäinen harjoitusjakso jäi 
toteutumatta suunnitelmien mukaisesti. Tyhjässä hallissa harjoiteltiin kuitenkin 
pari päivää. Toista harjoitusjaksoa varten Diiva neuvotte!! Kaapelitehtaalta 
pannuhallin ilmaiseksi käyttöön. Myös rakennuskustannukset nousivat 
reippaasti, kun arvioitu kolmen vuorokauden rakennusaika kasvoi viikon 
mittaiseksi.

Kulttuurikaupunkisäätiö ei voinut muuta kuin sanoa PopZoolle, että "rahaa ei 
tipu enempää”. Toisaalta säätiö kuitenkin halusi, että projekti toteutuisi.
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Säätiö tuli vastaan Kaapelitehtaan vuokrassa sekä lipunmyynnin 
tappiotakausta nostamalla.

Tammikuussa 2000 PopZoo sai uuden ongelman eteensä. Kustannukset 
kuoron osalta olivat kaksinkertaistuneet. Harjoitusmäärät olivat kasvaneet 
aiotuista ja edellä mainitut kiistanalaiset sosiaalikulut lisäsivät oman osansa. 
Kuoron kanssa ei oltu tehty lopullisia sopimuksia, joten kuoro vaati aiempien 
suullisten sopimusten mukaisia palkkoja. Palkkavaatimukset olivat liian 
korkeita, jotta budjetti olisi toiminut.

Kuoron kustannukset suhteessa sen merkitykseen esityksen kannalta olivat 
Ristimäen mielestä suhteettomat. Kuorosta luopumista harkittiin. Vaikka kuoro 
edustikin ihan alansa huippua, sen "hintaa pidettiin älyttömänä”. Kuoron 
säilyttämiseksi Vesa Ristimäki teki kuitenkin parhaansa ja onnistuikin 
saamaan sopimuksen aikaan.

Tammikuun 2000 alussa tilanne näytti hyvältä. Aikataulusta ei oltu myöhässä 
kuin päivä ja rakennelmat, jotka olivat aiemmin osoittautuneet ongelmallisiksi, 
olivat jo pystyssä. Helmikuun alussa lipuista oli myyty jo kolmannes, ja esitys 
valmistui ensi-iltaan mennessä.

5.1.2. Markkinointi

Alkuperäisenä Alangon, Lindforsin ja Vesterisen ajatuksena oli toteuttaa teos 
idealistisesti mahdollisimman pienellä markkinointibudjetilla. He eivät 
halunneet perinteistä mainoskamppanjaa esityksen myymiseksi, vaan 
uskoivat pienemmälläkin panostuksella saatavan tarpeeksi julkisuutta. Ideana 
oli herättää yleisön mielenkiinto muilla tavoin. Lippujen hintoja ei myöskään 
haluttu nostaa korkeiksi mainosbudjetin kattamiseksi. Tavoitteena oli saada 
pari sponsoria, joiden näkyvyys olisi kuitenkin rajoitettu. Esityspaikalle ei 
haluttu esimerkiksi suuria mainoskylttejä tai sponsorin logoa rakenteisiin.

Suunnittelusopimuksen myötä painettiin ensimmäinen 300 kappaleen erä 
esitteitä Labrasta. Esitteitä lähetettiin erilaisille kulttuuriteollisuudessa 
toimiville henkilöille ja yrityksille. Esitteitä käytettiin myös mielenkiinnon 
herättämiseksi ulkomailla. Ulkomailla tuntemattomat suomalaiset Alanko ja 
Lindfors eivät kuitenkaan kiinnostaneet.

Yhtenä ehtona sille, että PopZoo otti Labran tuotettavakseen Vesa Ristimäki 
oli asettanut sen, että budjetin markkinointipanostuksen osuutta 
kasvatettaisiin huomattavasti. PopZoo aloittikin Labran täysimittaisen 
markkinoinnin tammikuun toisella viikolla, koska silloin joulun ja 
vuodenvaihteen juhlat olivat jo takana. Tavoitteena oli saavuttaa 
mahdollisimman paljon näkyvyyttä televisiossa ja erilaisissa painotuotteissa. 
Suhteet eri medioihin olivatkin Labran tuotantoprosessissa avainasemassa.

Esitteet jouduttiin painamaan uudestaan, koska sekä esityksen että 
tuotantoyhtiön nimi oli muuttunut projektin edetessä. Julisteet ja flyerit olivat 
PopZoon omaa markkinointipanosta. Julkisuutta lehdistössä Labra sai 
esimerkiksi Helsingin Sanomissa, Ilta-Sanomissa, Iltalehdessä, Imagessa,
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Rumbassa, NYT-INiteessä, Helsinki.netissä ja Citylehdessä. Televisiossa 
Joonas Hytönen Show, Nelosen Labra-dokumentti, Ruben Stiller -show sekä 
YLE:n dokumentti toivat näkyvyyttä Labralle.

Markkinoinnin tavoitteena oli myös saada kontakteja yrityksiin. Yrityksillä oli 
mahdollisuus ostaa näytöksiä tai hieman halvempia ryhmälippuja omille 
ryhmineen. Muutamia näytöksiä myytinkin yrityksille ja huomattava määrä 
lippuja meni yritysten tuodessa isompia ryhmiä katsomaan Labraa. Erityisesti 
ensimmäisiä näytöksiä haluttiin myydä ennakkoon kulttuurin 
mielipidevaikuttajille, alan portinvartijoille. Uskottiin, että esitys on niin loistava, 
että kriitikot ja alan ihmiset antavat siitä hyvää palautetta. Loput liput myisivät 
näin lähes itse itsensä.

Lasipalatsiin saatiin ilmainen näyttely, jonka Stefan Lindfors suunnitteli. Siellä 
käytettiin samaa logoa ja samoja materiaaleja kuin Kaapelilla. Lasipalatsin 
näyttelystä pystyi myös ostamaan lippuja Labraan. PopZoon edustajat 
myönsivät kuitenkin, ettei Lasipalatsin tila toiminut parhaalla mahdollisella 
tavalla. Eräs syy oli se, että Lasipalatsissa oli lippuja myymässä 
työharjoitteluaan suorittavia opiskelijoita, joilta puuttui kiinnostusta ja etenkin 
tietoa esityksestä.

Eräs markkinointia tukeva keino oli singlen julkaiseminen. Single jaettiin mm. 
paikallisradioasemille. Single tosin oli Poko Recordsin vastuulla ja PopZoo 
möi levyä esitysten yhteydessä myyntitilillä. Kaikkiaan singleä myytiin 
esitysten aikana 346 kappaletta. Taloudellisesti single ei siis vaikuttanut 
PopZoon budjettiin, mutta markkinointikeinona se toimi hyvin. Labran 
musiikista tehtiin myös heti esitysten päätyttyä albumi (studioäänitys), joka on 
Labran jälkihyödyntämistä. Levytyssopimus on artistien ja Pokon välinen, 
tuotantoyhtiön kannalta kyseessä on ns. hiljainen hyväksyntä.

5.1.3 Rahoitus ja vakuutukset 

Rahoitus

Päävastuu rahoituksen hankinnasta jäi Kulttuurikaupunkisäätiön avustuksesta 
huolimatta tapahtuman toteuttaneille tuotantoyhtiöille. Ongelmia sponsoreiden 
hankinnassa aiheutti tuottajan mukaan esimerkiksi se, että 
Kulttuurikaupunkisäätiöllä on omat sponsorinsa. Nämä sponsorit sulkevat 
pois omien liiketoiminta-alojensa yritykset tuotantoyhtiöiden potentiaalisista 
sponsoreista. Alanko ja Lindfors myös suhtautuvat hyvin kriittisesti 
sponsoreiden valintaan tavoitellessaan epäkaupallisuutta. Diivan aikana 
hankittiin kuitenkin sponsoriksi Primalco, joka lopulta jäikin ainoaksi 
sponsoriksi.

Kulttuurikaupunkisäätiön osallistuminen projektiin tarkoitti myös sitä, että 
aiemmin opetusministeriön lupaama tuki jäi saamatta. Yhtenäisyyden vuoksi 
oli nimittäin sovittu, että säätiö huolehtii kulttuurivuoden tukirahojen jakelusta. 
Näin eri ministeriöt eivät enää erikseen tukeneet niitä hankkeita, jotka ovat 
osa juhlavuoden ohjelmistoa.



55

Vesterinen teki ensimmäisen budjetin projektille vuonna 1997. Vuoden 1998 
alussa, kun suunnittelusopimus Kulttuurikaupunkisäätiön kanssa 
allekirjoitettiin, laadittiin uusi budjetti. Budjetti eli ja muuttui paljon jo Diivan 
aikana, koska projekti kehittyi jatkuvasti. Budjetista oli käytetty neljäsosa kun 
tuotantoyhtiötä vaihdettiin.

Kulttuurikaupunkisäätiö vaati osaa maksamastaan rahasta takaisin. Säätiössä 
koettiin, että kaikki kustannukset eivät olleet perusteltuja. Erityisesti 
tuottajapalkkioita oli Kolin mielestä laskutettu liikaa ja liian pitkän ajan takaa. 
Niitä ei säätiössä koettu aiheellisiksi. Diiva joutui maksamaan osan rahasta 
takaisin. Ratkaisu oli Hoppanian mielestä kohtuuton, sillä tehtyyn 
tuotantotyömäärään nähden palkkio jäi pieneksi.

PopZoo, Diiva ja Kulttuurikaupunkisäätiö selvittivät yhdessä Labran budjettia, 
kun tuotantoyhtiö vaihtui. Uuden budjetin luominen oli hankalaa ja 
aikaavievää, sillä budjettipohjat molemmilla tuotantoyhtiöillä ja säätiöllä olivat 
hyvin erilaiset. Suurta erimielisyyttä tuotantoyhtiöiden välillä aiheuttivat 
budjetissa sosiaalikulut. PopZoon mukaan Diivan rakentamassa budjetissa 
esiintyjien palkoista puuttuivat sosiaalikulut. Tämä kasvatti heidän mukaansa 
PopZoon käsissä olevaa budjettia 25 %. Lisäksi sopimuksia ei kaikkien 
esiintyjien kanssa oltu Ristimäen mukaan neuvoteltu loppuun ja se taas 
aiheutti ongelmia PopZoolle heidän selvittäessään, mitä oikeastaan olikaan 
sovittu. PopZoo pyrki saamaan selvyyden vuoksi kaikille yhtenäiset 
sopimukset.

Diivan Hoppanian mukaan kaikki sopimukset olivat valmiit ja siirtyivät 
sellaisinaan PopZoolle. Ainoastaan kuoron sopimukset olivat vielä auki. 
Kuoron kanssa olivat neuvotelleet aiemmin sekä Alanko että Vesterinen, 
mutta neuvottelut olivat jääneet kesken. Sosiaalikulut puuttuivat hänen 
mukaansa ainoastaan parilta henkilöltä. Budjetissa sosiaalikulut oli laskettu 
sisältymään esiintyjien, eli myös kuoron, palkkoihin.

Labran budjetti

Kokonaisbudjetti oli noin kaksi miljoonaa markkaa, josta säätiön osuus oli 
630.000 markkaa. Suurimman menoerän muodostivat rakenteet, joiden osuus 
oli puolet kaikista kustannuksista. Labran budjetin menoerät muodostuivat 
seuraavista eristä:

1. Tila, rakenteet, tekniikka
2. Ohjelmapalkkiot
3. Muut ohjelmakulut
4. Henkilöstö
5. Tiedotus ja markkinointi
6. Erittelemättömät
7. Ruoka ja juoma
8. Tuotanto
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Tulonlähteet budjetissa olivat seuraavat:

Lipunmyynti
Kulttuurikaupunkisäätiö
Yleisradio
Sponsorointi Primalco
HS- mediavaihto
Narikkatulot
Ohjelmalehtinen
Ravintolatuotto
Lasipalatsin uusmediaprojekti
Luses
Esek

Vakuutukset

PopZoolle Labran tuottaminen oli riskialtista. Jos projekti olisi keskeytynyt 
ennen ensi-iltaa, riski olisi ollut tuotantoyhtiön. Voidaan kuitenkin olettaa, että 
Kulttuurikaupunkisäätiö toimeksiantajana olisi kantanut osan vastuusta, 
etenkin, jos projektin epäonnistuminen olisi ollut vaarassa kaataa PopZoon tai 
Diivan.

Labralle otettiin normaali tapahtumajärjestäjän vakuutus ja 
peruuntumisvakuutus esiintyjien loukkaantumisen tai sairastumisen varalle.

Diivan asianajajana toimi Asianajotoimisto Timo Talikka. Hän laati kaikki 
artisti- ja muut sopimukset. PopZoon asianajotoimisto oli Fennica ja siellä 
Jaakko Hietala.

5.1.4 Projektikuvauksen yhteenveto ja Labran lopputilanne

Labran tuotantoprosessi kesti lähes viisi vuotta kesästä 1995 helmi- 
maaliskuuhun 2000 asti. Alangon ja Lindforsin yhteistyönä syntynyt esitys 
toteutui Kaapelitehtaan Merikaapelihallissa alkuvuodesta 2000. Labraa varten 
rakennettiin Stefan Lindforsin suunnittelema suuri rautainen muna, joka toimi 
sekä katsomona että näyttämönä. Musiikin esitykseen teki Ismo Alanko.

Labraa esitettiin 11.2.-5.3.2000 kaksikymmentä kertaa. Lippuja esityksiin oli 
yhteensä 6064, joista jäi myymättä noin 500 kappaletta. Nämä olivat lähinnä 
ensimmäisten esitysten lippuja. Esityksistä loppuunmyytyjä olivat etenkin 
viikonloppujen esitykset sekä kaikki viimeisen viikon esitykset. Oveltakin 
kyseltiin paljon viimehetken peruutuksia.

Poikkeuksellista tässä projektissa oli pitkän kehittelyajan lisäksi taiteilijoiden 
vahva osallistuminen tuotantoprosessiin ja päätöksentekoon. Artistien 
aloitteesta tuotantoyhtiö vaihtui puoli vuotta ennen ensi-iltaa, mikä 
luonnollisesti vaikutti oleellisesti projektin kehittymiseen.
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Positiivista Labran kannalta oli se, että kriitikot ja yleisö ottivat sen vastaan 
innostuneesti. Ensi-illan jälkeen Helsingin Sanomien kriitikko Jukka Kajava 
totesi, että "Labra kannattaa nähdä”. Esitykset kehittyivät ja paranivat etenkin 
puolivälin jälkeen, kun esiintyjät saivat kokonaisuuden toimimaan. 
Loppupuolen ja viikonloppujen näytökset olivat loppunmyytyjä, ja Labra sai 
paljon näkyvyyttä eri tiedotusvälineissä.

Labra on esimerkki ”epäkaupallisesta kaupallisesta” tuotannosta. Taiteilijat 
osallistuivat päätöksentekoon ja heillä oli selkeä näkemys myös siitä, miten 
teosta tuli ja sai markkinoida. Taiteilijoiden tavoitteena oli tehdä 
korkealaatuinen esitys, ei niinkään etsiä suurta taloudellista tulosta. 
Alkumarkkinointi ei onnistunut aivan sataprosenttisesti tavoittamaan haluttua 
yleisöä, sillä suuri määrä lippuja jäi myymättä. Artistien tunnettuus ja maine 
herättivät kuitenkin yleisön mielenkiinnon, ja lopulta kysyntää olisi ollut 
enemmänkin.

Labran tulevaisuus sisältää ainakin studiolevyn ja mahdollisesti esityksiä 
ulkomaisilla festivaaleilla. Lindforsin suunnittelema rakennelma on arvokas 
investointi, ja sen jatkokäytöstä on käyty keskustelua. Rakennelmia tai mitään 
Labraan liittyvää ei voida käyttää missään ilman Alangon ja Lindforsin lupaa. 
Lakimiehet ovat laatineet omistuksista selkeät sopimukset. Käytännössä 
Lindforsilla on rakennelmiin “henkinen” ja taiteellinen omistajuus, mutta 
PopZoo omistaa ne taloudellisesti. Musiikki on Alangon käsialaa. Konsepti on 
Alangon ja Lindforsin yhteinen.

5.2 Tuottajan rooli ja verkoston merkitys

5.2.1 Tuottajan rooli kulttuurituotannossa

Kulttuurin tuottaminen eroaa tavallisesta liiketoiminnasta monin tavoin, 
esimerkiksi rahoitus- ja kilpailukeinot ovat erilaiset. Tuotantoyhtiöistä 
puhuttaessa raha saadaan hyvin pitkälle julkisista lähteistä. Julkisen sektorin 
osallistuminen tuotantoprosessiin esimerkiksi tilaajana tai rahoittajana 
tarkoittaa sitä, että työskentely tuotantoyhtiössä ei ole niin vapaata kuin 
muissa "normaaleissa" yhtiöissä. Tuet ja apurahat mahdollistavat projekteja, 
mutta samalla ne rajoittavat mm. tuottajan mahdollisuuksia päättää omista 
toimintatavoistaan. Valtion tai kunnan rahoittama projekti hakee harvemmin 
puhdasta kaupallista menestystä, vaan takana on yleensä kulttuuripoliittiset 
tekijät. Tuotantoyhtiöiden odotetaan kuitenkin toimivan yhtä hyvin ja 
tehokkaasti kuin viihdeteollisuuden tai tavallisten yritysten.

Tyypillistä on, että tuotantoyrityksessä toimenkuvat ja tehtävät muuttuvat 
projektien myötä. "Kaikki tekevät lähes kaikkea". Myös markkinointi ja 
mainonta hoidetaan usein itse, sillä budjeteista riittää harvoin rahaa 
mainostoimistojen palveluiden ostamiseen. Ilmiö on tuttu muillakin aloilla, 
pienyrityksissä työtehtävät ovat harvoin tarkasti rajattuja tai määriteltyjä.

Yhtenä mielipiteenä nousi esiin se, että "Suomen kulttuurituotantopiireissä 
harrastetaan loputtomia, turhia neuvotteluja”. Raha, tai lähinnä sen puute, tuli
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haastatteluissa toistuvasti esille. Kulttuurituotantoa koetaan tehtävän usein 
niukoilla ja kireillä budjeteilla. ”Tuottaminen on jatkuvaa oravannahkakauppaa, 
sillä varsinaista rahaa ei kellään tuottajalla ole".

Tuottajan työ vaatii haastateltujen mukaan joustavuutta ja riskinottokykyä. 
Tilanteet muuttuvat päivittäin ja kaikki projektit ovat erilaisia. Kulttuurin 
tuottaminen on vaikeaa, koska itse tuote on usein vaikeasti kuvailtava. 
Sponsorille myytävä tuote voi olla tapahtuma, josta tuottajakaan ei vielä 
etukäteen osaa varmuudella sanoa, minkälainen siitä tulee.

Tuotantoyhtiöillä on usein samanaikaisesti sekä kaupallisia että non-profit 
projekteja, joissa toimintatavat, markkinointi ja kohderyhmät saattavat erota 
paljon toisistaan. Erikoistuminen vain tietyntyyppisiin tuotantoihin ei ole 
mahdollista. ”Taloudellisesti kannattavan tuotantoyrityksen menestyminen 
vaatii myös vähemmän houkuttelevien projektien ottamista”.

”Kulttuurituottajan työ on rankkaa, sillä projektit ovat päällekkäisiä, eikä työstä 
pysty missään vaiheessa oikein irrottautumaan.” Toisaalta työn parhaana 
piirteenä nähtiin juuri projektiluonteisuus. Koettiin positiivisena se, että työ 
muuttuu ja elää projektien vaihtuessa. Projektityöskentely työmuotona on 
yleistynyt muillakin aloilla, esimerkiksi konsultointi- ja ATK- aloilla se on 
nykyisin hyvin tavallista.

Projektityön ominaispiirteet, vahvuudet ja ongelmat suhteessa perinteisempiin 
työskentelymuotoihin ovat samanlaisia alasta riippumatta. Myös 
tiimityöskentely on ominaista niille muillekin suhteellisen uusille toimialoille, 
joilla työryhmät rakennetaan aina erikseen kunkin projektin vaatimusten 
mukaan. Tätä mallia sovelletaan nykyisin myös yhä enemmän perinteisilläkin 
aloilla, jotka ovat aiemmin rakentuneet enemmänkin hierarkisesti tiukkojen 
organisaatiomallien mukaan.

Erityisen tärkeää aikaa tuottajille ovat alku- ja loppusyksy, sillä tuolloin 
yritykset lyövät budjettejaan lukkoon. Tuottajien mukaan oikea ajoitus on 
sponsorin hakemisessa erittäin tärkeää. Kontaktit ja suhteet liikemaailmaan 
tulivat haastatteluissa esille. Ongelmana nähtiin mm. se, että ”he, joilla on 
suhteita yritysmaailmaan, taloudellista valtaa ja pääomaa, eivät ole 
kiinnostuneet kulttuurista”. Kulttuuria tuottaa oma asiasta kiinnostunut 
sisäpiirinsä, jolta puuttuu riittävät taloudelliset resurssit. 
Kulttuuritapahtumatuotanto ei haastateltujen mukaan ole ”tarpeeksi 
seksikästä”, jotta se houkuttelisi suuria sponsoreita. Kulttuurin sponsorointi on 
kylläkin lisääntynyt, kun yritykset suuntaavat markkinointibudjetistaan 
enemmän rahaa esimerkiksi tapahtumamarkkinointiin. Urheilusponsorointiin 
verrattuna kulttuurin osuus on edelleen pieni.

Yksi näkemys ideaalista tuotannosta, joka haastatteluissa nousi esiin, olisi 
seuraava: ”Suunniteltaisiin ensin projekti täysin valmiiksi, jonka jälkeen sen 
voisi pistää pakettiin. Sieltä sen voisi sitten ottaa esiin myöhemmin ja lopulta 
toteuttaa projekti tarkasti valitulla tuotantoryhmällä.” Tämä ajattelutapa 
herättää kysymyksen siitä, mikä on se “tuote” joka tuotetaan. Onko tuote se 
alkuperäinen idea vai onko se juuri tämä tapahtuma tai esitys? Eräs
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haastatelluista tuottajista totesi: ”Tuotannot olisivat ihania, jos ne 
suunniteltaisiin nyt ja tehtäisiin huomenna.” Erityisesti Labran kohdalla 
nopeampi ja tehokkaampi eteneminen olisi ehkä aiheuttanut vähemmän 
ongelmia.

Taustoiltaan tässä projektissa toimineet tuottajat ovat kovin erilaisia, eikä 
Suomessa ole yhtä oikeaa tai ainoaa koulutusta alalle. Kaikki haastatellut 
korostivat kokemuksen, tehtyjen töiden ja ansaitun maineen merkitystä. 
Oppiminen tapahtuu tekemällä, eikä itse koulutuksella koeta olevan juurikaan 
merkitystä. Myönnetään kyllä, että perustaitoja markkinoinnissa, viestinnässä 
tai esimerkiksi rahoituksessa tarvitaan. Persoonan ja suhteiden merkitys 
korostuu, kun viralliset tutkintovaatimukset tai kriteerit puuttuvat. Esimerkiksi 
Englannissa ja Ranskassa on projekteja, joissa tuottajia koulutetaan 
oppisopimuskoulutuksella. Näin yhdistetään jo koulutuksen alussa 
työkokemus teoriaosuuteen. Opiskelijat viedään myös tapaamaan alan 
tärkeitä ihmisiä, ja näin autetaan heitä solmimaan tärkeitä kontakteja.

5.2.2 Labran tuottajien roolit ja tärkeimmät kontaktit

Labraa tuotti alussa Diiva Produktio Oy ja siellä seuraavat tuottajat:

Seppo Vesterinen, tuottaja
Leena Hoppania, toimitusjohtaja
Pia Laakkonen, ”vellontavaiheen yleisassistentti”

Diivalle Labra ei ollut ainoa kulttuurikaupunkitapahtumatuotanto. 
Sinebrychoffin puiston Kuiskausten Puutarha ja Kesä Töölönlahdella - 
tapahtumat kuuluivat myös Diivan vastuulle. Seppo Vesterisen, eli Labrasta 
vastuussa olleen tuottajan, aikaa vei myös vientiponnistukset aloittanut bändi 
HIM, jonka managerina Vesterinen toimii. Vesterinen on tunnettu ja 
arvostettu tuottaja, jolla on hyvin pitkä kokemus alalta.

Leena Hoppanian ja Seppo Vesterisen välillä ei ollut kovin tarkkaa työnjakoa 
tässä projektissa. Molemmat toimivat projektituottajina. Kumpikin luotti siihen, 
että toinen osaa ja tekee työnsä hyvin.

Projektin alkuvaiheessa tuottajan työ oli yhteistyötahojen etsimistä ja koko 
projektin suunnittelua. Esityksestä myös painettiin esite ja rakenteista tehtiin 
pienoismalli. Vientisuunnitelmat ja neuvottelut mm. rakenteiden 
toteuttamiseksi veivät oman aikansa. Vesterinen laati budjetit. Taiteilijoiden 
idean työstäminen konkreettiseksi esitykseksi oli tuotantoprosessin 
aikaavievin vaihe.

Syksyllä 1999 tuotanto siirtyi PopZoo Promotions Oy:lle. Siellä tuotannosta 
vastasivat:

Katariina Lehtonen, tuottaja 
Vesa Ristimäki, toimitusjohtaja 
Minna-Ella Aaltonen, tuotantoassistentti
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PopZoolla oli selkeä työnjako tässä projektissa. Kukin teki oman osuutensa 
yksin eikä niinkään tiimityönä. Kommunikaatio etenkin tuottajan ja 
tuotantoassistentin välillä oli aika vähäistä, “ei istuttu nenäkkäin ja pidetty 
palaveria”. Roolit olivat selkeät ja kukin hoiti oman vastuualueensa. Aaltonen 
oli Kaapelitehtaalla ja Lehtonen toimistolla.

Tuottajan tehtävä oli tässäkin projektissa tavallaan ulkopuolinen, ”Olin se, joka 
sanoo ei”, Katariina Lehtonen totesi. Hän sanoi, että ”välillä tuntui, kuin 
minut nähtäisiin vihollisena, niinkuin olisin kaikkia vastaan”. Lehtonen totesi 
kuitenkin, ”ettei tuottaja ei voi vain miellyttää kaikkia, koska hänen on nähtävä 
asiat kokonaisuutena”. Esityksen sisältöön Lehtonen ei puuttunut.

Ajallisesti Labra vei noin neljä kuukautta PopZoolla. Tästä ajasta kolme 
kuukautta oli Lehtoselle kokopäivätyötä.

Rakennusaikana Lehtonen hoiti mm. rakentajien palkkoihin ja aikatauluihin 
liittyvät neuvottelut, sopi kuljetukset ja vastasi rakennusmestarin, teknisen 
suunnittelun ja muiden osapuolten välisistä palavereista. Hän selvitti Seikkailu 
Oy:n kanssa tarvittavat erikoisjärjestelyt, sopi Ylen kuvauksista ja oli mukana 
neuvottelemassa työsopimuksista ja palkoista. Lehtosen tehtävänä oli myös 
tiedottaminen eri osapuolille ja käsiohjelmien tekstien muokkaaminen. Hän 
piti yhteyttä Kaapeliin, myös alakerran bändin ja naapurin rakennustyömaan 
hiljentäminen tarvittaessa oli hänen vastuullaan, kuten olivat myös 
vakuutukset ja vartiointi Merikaapelihallissa. Lehtonen sopi myös aikatauluista 
Koskenkorvabaarin kanssa.

Lehtonen sopi myös valokuvaajan kanssa järjestelyistä ja aikatauluista. 
Lisäksi hän tilasi esimerkiksi yhden valokaluston ulkomailta. Hän piti yhteyttä 
myös ohjaajaan, joka asuu New Yorkissa. Tuottajana hän luonnollisesti 
"seurasi budjettia ja huolehti pennin venyttämisestä”. Hän myös raportoi 
säätiölle tilanteen kehittymisestä, piti yhteyttä Primalcoon ja huolehti 
aputyövoiman rekrytoimisesta.

Esitysten alettua Lehtosen työnkuva muuttui. Hän toimitti joka päivältä 
myyntiraportin Kulttuurikaupunkisäätiölle, huolehti palkanmaksuista ja tilien 
päivityksistä. Lipunmyynti oli hänen vastuullaan, samoin suoramarkkinointi. 
Lehtonen oli myös yhteydessä vakuutusyhtiöön korvausasioissa.

Lehtonen huolehti ensi-iltajuhlien ja loppukaronkan järjestämisestä. Esitysten 
päätyttyä hän teki teostoilmoitukset ja loppuraportit sekä yhteenvedot 
esimerkiksi lipunmyynnistä ja narikasta. Hän hoiti viimeiset laskut ja selvitti 
tilanteen rahoittajien kanssa.

Vesa Ristimäen sitoutuminen ja panos oli merkittävä, koska hänen riskinsä 
olivat suuret. Hänen vastuullaan olivat suhteet yrityksiin sekä markkinointi ja 
sponsorisopimukset. Hän lobbaili taustalla ja neuvotteli rahoitukseen ja 
palkkoihin liittyvistä asioista. Ristimäki toimi “bad cop- osapuolena tässä(kin) 
projektissa”, eli hän ”kovisteli ja piti artistit kurissa”.
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Minna-Ella Aaltonen oli tullut mukaan jo Diivan aikoihin, mutta ehti olla siellä 
vain noin kolme viikkoa. Hän hoiti juoksevia asioita, oli läsnä Kaapelitehtaalla 
rakentamisen, harjoitusten ja esitysten ajan sekä huolehti aikatauluista. Hän 
"välitti kuulumisia ja oli sielunhoitaja artisteille, taputteli selkään ja kehui miten 
hyviä ne on". Aaltonen oli hyvin kiireinen ja olisi tarvinnut apulaisen.

Helsingin kulttuurikaupunklsäätiössä vastaava tuottaja oli Raija Koli.

Raija Kolille Labra oli poikkeuksellinen produktio, sillä hän on aikaisemmin 
tuottanut lähinnä tanssia ja teatteria. Kulttuurivuoden ohjelmistosta hänen 
vastuullaan on noin 50 projektia, jotka edustavat lähinnä valokuva- ja 
elokuvatapahtumia. Labra ei ole poikkeuksellinen tuotanto pelkästään Raija 
Kolille, sillä se erottuu sisällölliset! muutenkin muista kulttuurivuoden 
tapahtumista.

Kulttuurikaupungin tapahtumien toivottiin Kolin mukaan synnyttävän uusia 
tuottajia ja riskinkantajia. Kulttuuritapahtumatuotannon eräs ongelma hänen 
mukaansa on, että tuotantoyhtiöitä ja tuottajia on kovin vähän. Taloudelliset 
riskit ovat valtavia. "Koskaan ei voi tietää mikä projekteista onnistuu, koska 
niin monet asiat vaikuttavat lopputulokseen”. Kolin mukaan Suomessa ei 
uskalleta yrittää. ”Suomalaiset pelkäävät kasvojen menetystä. Piirit ovat niin 
pienet, että onnistumiset ja epäonnistumiset ovat täysin julkisia”. Tämän takia 
hän kokee positiivisena sen, että Kulttuurikaupunkisäätiön yhtenä tavoitteena 
on ollut madaltaa kynnystä ottaa vastuuta ja perustaa uusia tuotantoyhtiöitä. 
Vaikka säätiön olemassaolo lakkaakin kulttuurivuoden loputtua, 
tuotantoyhtiöiden toiminnan toivotaan jatkuvan tulevaisuudessakin.

5.2.3 Labran tuottajan verkosto

Projektin luonteesta johtuen siihen osallistui suuri joukko sekä taiteellista että 
teknistä henkilöstöä. Seuraava lista antaa kuvan siitä, miten erilaista 
asiantuntemusta ja osaamista Labra vaati toteutuakseen. Tarkempi luettelo 
Katariina Lehtosen verkostoon kuuluneista henkilöistä on liitteessä 2.

1. Taiteellinen sisältö ja esityksen toteutus
- Alanko, Lindfors, Lehtinen

- Esiintyjät ( Säätiö- yhtye, kuoro, tanssijat )
- Ääni, valo, puvustus, soittimet

2. Tekninen suunnittelu ja toteutus
- Rakennelmat ja materiaalit; suunnittelu, rakennus ja purku

3. Rahoitus ja tuotanto
- Muut tuottajat ( Kulttuurikaupunkisäätiö, Diiva Oy )
- Primalco / sponsori

3 Markkinointi
- Mediat ( TV1, MTV3; Nelonen, HS, HBL, City, iltapäivälehdet,...)
- Poko Records / single
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- Graafikko, käsiohjelmien etc. suunnittelu ja painatus
- Lasipalatsi
- Kulttuurikaupunkisäätiö, yrityssuhteet

4 Esityksen sijaintiin ja toteutukseen liittyvät
- Tilavuokrat ja käytännön järjestelyt / Kaapelitehdas
- Lipunmyynti, narikka, baari
- Ulkoiset häiriöt ( räjäytykset etc.)

Verkosto laajenee huomattavasti, jos kaikki Labran kanssa jossain 
tekemisissä olleet henkilöt lasketaan mukaan. Rajanveto on vaikeaa, mutta 
edellinen lista kattaa tärkeimmät. Merkittävää on, että tuotantoprosessi 
työllistää monien eri alojen ihmisiä.

Työllistämisvaikutus riippuu luonnollisesti projektin kestosta, suuruudesta ja 
luonteesta. Labran kaltainen teos vaatii enemmän teknistä osaamista kuin 
moni muu.

Tuottajan tärkeimmät suhteet voidaan kiteyttää seuraavanlaisen kuvion 
avulla:

Kuvio 6. Tuottajan keskeisimmät suhteet

TAITEILIJAT

YRITYSRAHA

INSTITUTIONAALISET
RAHOITTAJAT

PORTINVARTIJAT
TUOTTAJA

MUUT
TUOTTAJATALIHANKKIJAT

MEDIA

Taiteilijoiden ja tuottajan välillä kulkee ideoita, suunnitelmia ja rahaa. 
Tuottajan ja yritysrahan suhde perustuu yleensä sponsorointisopimuksiin.
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Kyseessä on yhteistyö, jolla yritys yleensä saa positiivista näkyvyyttä 
sijoittamansa taloudellisen panoksen vastineeksi.

Institutionaaliset rahoittajat, esim. valtio tai kunta, tukevat yleensä 
kulttuuritapahtumia kulttuuripoliittisista syistä. Ne eivät yleensä hae itselleen 
taloudellista hyötyä, vaan pyrkivät omalta osaltaan turvaamaan kulttuurin 
toimintaedellytyksiä. Tuottajalle institutionaaliset rahoittajat merkitsevät usein 
projektin toteutumisen edellytystä, joten suhde on merkittävä.

Suhde mediaan on tärkeä etenkin siksi, että kulttuuritapahtumien 
markkinointibudjetit ovat yleensä pienet. Taiteilijat myös usein vierastavat 
markkinointia ja etenkin mainontaa. Näkyvyys valtamediassa on edellytys 
yleisön mielenkiinnon heräämiselle. Kilpailevia kulttuuritapahtumia on 
päivittäin useita pelkästään pääkaupunkiseudulla, ja medialla on ratkaiseva 
rooli siinä, mitä yleisö menee katsomaan.

Portinvartijat ovat tärkeässä asemassa varsinkin korkeakulttuurin alueella. 
Etenkin kustantajien, toimittajien, galleristien, kriitikoiden, kulttuurihallinnon 
virkamiesten ja opettajien tehtävänä on ollut ”pitää tasoa korkealla ja 
asiaankuulumattomat ulkopuolella”. Populaari- ja massakulttuurin piirissä on 
suosittu "portsarien sijaan sisäänheittäjiä, kulutukseen houkuttelijoita”. 
( Knuuttila 1994, 20) Hyvät suhteet, maine ja tunnettuus ovat ratkaisevassa 
asemassa.

Suhde alihankkijoihin rakentuu projektikohtaisesti, mutta kaikilla luoduilla 
kontakteilla on merkitystä etenkin silloin, kun tuottaja tarvitsee tietoa eri aloilta. 
Vuorovaikutus perustuu osaamiseen ja konkreettisiin tuotteisiin sekä rahaan. 
Tuottaja ei koskaan voi tehdä itse kaikkea. Alihankintana tuottaja hankkii ne 
osatekijät, mitkä ovat hänen osaamisensa ulkopuolella.

Suhde muihin tuottajiin on olemassa, mutta se on toisenlainen kuin 
edellämainitut, suoranaisesti projektin tuotantoon liittyvät sidokset. Tuottajat 
tuntevat toistensa toimintatavat suhteellisen hyvin. Osa tuotantoyhtiöistä voi 
jopa verkostua ja toimia yhteistyössä. Yleensä niiden välillä on kuitenkin 
normaali kilpailutilanne, eikä tietoa projekteista jaella. Labran tapauksessa oli 
poikkeuksellista tuotantoyhtiön vaihto, jonka jälkeen tuottajien oli 
kommunikoitava projektiin liittyvistä yksityiskohdista.

Tuottajan ja yleisön välinen suhde jää yleensä suhteellisen heikoksi, sillä 
vasta tapahtuman aikana tuottaja voi varmuudella todeta, ketkä siihen 
osallistuvat. Haastateltujen tuottajien mukaan tuottajan on kuitenkin 
tunnettava kohdeyleisönsä, jotta tietäisi keitä yrittää tavoittaa ja kenelle esitys 
tehdään. Hänen on seurattava sitä, miten hyvin markkinointi onnistuu ja miten 
yleisö reagoi. Palautetta saa tuottajien mukaan esimerkiksi lipunmyynnistä. 
Tuottajan tulee näin ollen aina reagoida, jos myynti ei ole tavoitteiden 
mukainen.
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Hyvän tuottajan ominaisuuksia kysyttäessä tietyt luonteenpiirteet ja kyvyt 
tulivat usein mainituiksi. Koska tuottajan velvollisuus on selvittää budjetin 
paikkansapitävyys, tärkeimmäksi ominaisuudeksi mainittiin useimmiten kyky 
laskea. Tuottajan "on tunnettava ja hallittava alv:t, sosiaalikulut ja budjetointi’. 
Tuottaja ei voi, eikä hänen tarvitsekaan tietää ihan kaikkea. Hänen on 
kuitenkin tiedettävä ja tunnettava ne henkilöt, jotka osaavat kertoa, mitä mikin 
maksaa. Tuottajan on kyettävä yhteistyöhön kaikkien projektiin liittyvien 
tahojen kanssa. Kommunikaatio eri osapuolten välillä on edellytys tarvittavan 
informaation saamiselle.

Tiedon ja kommunikaation merkitys korostuu juuri budjetoinnissa. "Vaikka 
budjettiin aina tuleekin muutoksia, ja etenkin muuttuvat kulut saattavat kasvaa 
projektin kuluessa, on tuottajan kyettävä varautumaan tähän. Hänen on 
selvitettävä yksityiskohtaisesti, mistä kustannukset muodostuvat ja mistä 
rahat saadaan. Budjetti on tuottajan vastuulla, ja siinä pysymisestä 
huolehtiminen tuottajan tärkeimpiä tehtäviä”.

Tuottajalla on kokonaisvastuu projektin onnistumisesta. Hänen on hallittava 
aikataulut ja hahmotettava kokonaisuus. Hyvä tuottaja on "psykologi, joka 
osaa lukea ihmisiä oikein”. Hän löytää oikeat henkilöt eri projekteihin ja ohjaa 
heitä. Tuottaja tekee itse sitä, minkä osaa parhaiten ja delegoi muut tehtävät 
niille, joille ne sopivat.

Tuottajan on hallittava kaaosjohtaminen. Hänen on uskallettava ottaa vastuu 
muuttuvissa tilanteissa. Hänen on "hallittava hermonsa ja oltava rauhallinen 
silloinkin, kun muut panikoivat”. Työ vaatii toisinaan rohkeutta ja uskallusta, 
sillä tilanteet saattavat vaatia nopeita ja itsenäisiä ratkaisuja. Tehdyt 
päätökset pitää voida hyväksyä, “ sillä se oli paras ratkaisu siinä tilanteessa ja 
niillä tiedoilla”.

Tuottajien mielipiteet erosivat siinä, miten erikoistuneita projekteja yksittäisen 
tuottajan tulisi tehdä. Yleisin mielipide oli, että tuottajan tulisi tehdä projekteja 
vain siinä verkostossa ja ympäristössä minkä hän tuntee. Tv- tuottajan olisi 
siis vaikea ryhtyä kirjallisuuden tuottajaksi, vaikka hänellä olisi kuinka pitkä tai 
menestykäs ura takanaan. Ammatillinen kokemus eri kulttuurin alalla ei 
auttaisi, koska häneltä puuttuisivat tarvittavat suhteet ja verkostot. Tuottajat 
”eivät yksinkertaisesti hypi näiden rajojen yli, koska heidän vahvuutensa ja 
kilpailukykynsä on niin riippuvainen omasta verkostosta”.

Eräs haastatelluista kuitenkin koki, että "jokaisella on oltava se ensimmäinen 
kerta, jolloin hän kokeilee jotain uutta”. Tämän tuottajan mielestä parasta 
tuottajan työssä onkin sen muuttuvuus. Tuottaja voi tuottaa mitä vain, ja 
kokemuksista oppii aina jotain uutta. Verkoston muodostavat oikeastaan 
kaikki ne ihmiset, jotka tuottaja on joskus tavannut tai kenen kanssa hän on 
joskus tehnyt töitä.
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Erään haastatellun mielestä tuottajan tärkein tehtävä on taiteilijoiden ideoiden 
toteuttaminen. Tuottaja on myös "koordinaattori, joka pohtii strategioita ja 
hankkii kontaktiverkkoja”. Tuottajan rooli vaihtelee merkittävästi sen mukaan, 
onko kyse sisältötuottamisesta vai onko ainoastaan tuotannon taloudelliset ja 
tekniset tekijät tuotantoyhtiön vastuulla.

Toisinaan tuottaja toteuttaa omia ideoitaan, jolloin projekti lähtee hänen 
omista visioistaan. Tällöin tuottaja etsii ja valitsee itse kaikki ne henkilöt ja 
tahot, jotka hän haluaa mukaan. Useimmiten tuottajan ja tuotantoyhtiön rooli 
on kuitenkin ulkopuolisempi. Projektin idea ja esim. taiteellinen suunnittelu 
saattaa olla kokonaan muiden vastuulla, jolloin tuottajalla ei ole mitään 
osuutta sisällön luomisessa. Tavallista on kuitenkin se, että projekti 
muodostuu eräänlaiseksi kompromissiksi tuottajan ja esim. artistin välillä.

Kaiken kaikkiaan tuottajan työ on “sadomasokistista ja mystistä 
ihmissuhdehommaa”. Jos projekti onnistuu, taiteilijat ovat hyviä. Jos se 
epäonnistuu, syy on tuottajan. Tuottajan tulee osata nauttia onnistumisestaan, 
vaikka “ kunnia menee kuitenkin muille”.

5.3.2 Yleisimmin mainittuja hyvän tuottajan ominaisuuksia

- Kyky laskea. Tuottajan on hallittava budjetointi ja rahavirrat. Hänen 
on tunnettava kirjanpitokäytäntöä ja verotusta. Business
osaaminen.

- Kommunikaatiokyky ia tiedon hallinta. Tuottaja ei voi tietää kaikkea, 
mutta hän osaa hankkia tarvitsemansa tiedot. Hyvät verkostot ja 
suhteet myös oman alan ulkopuolelle.

- Joustavuus ia stressinsietokyky. Suunnitelmallisuus on tuottajalle 
tärkeää, mutta hänen on kyettävä sopeutumaan muutoksiin ja 
osattava toimia kiireen ja paineen alla.

- Yhteistyökyky ia ihmissuhdetaidot. Tuottajan on osattava lukea 
ihmisiä oikein. Hän on psykologi ja terapeutti sekä tarvittaessa 
diplomaatti eri osapuolten välillä.

- Kvkv delegoida. Tuottaja tekee itse vain sen, minkä osaa parhaiten. 
Muut tehtävät hän jakaa niille, joille ne sopivat. Hänen osaa löytää 
kuhunkin tehtävään sopivimman henkilön.

- Johtamistaito. Tuottaja on koordinaattori. Hänellä on 
kokonaisvastuu projektista, joten hänen on osattava huolehtia siitä, 
että kukin tekee osuutensa suunnitelmien mukaan.

- Asiantuntemus omalla alalla. Kokemus ja maine. Alan tuntemus.
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- Kokonaisuuksien ia aikataulujen hallinta. Tuottajan on kyettävä 
hahmottamaan suurempia kokonaisuuksia ja osattava pitää kiinni 
suunnitelmista.

- Epävarmuuden hallinta ia riskinottokyky. Tuottajan on kyettävä 
toimimaan tilanteissa, joissa lopputulos on hyvinkin epävarma.

- Kaaosiohtamistaito. Tilanteet voivat muuttua nopeasti, jolloin 
tuottajan on kyettävä itsenäisiin, vaikeisiinkin päätöksiin.

- Rohkeus ia luottamus omiin ratkaisuihin. Tuottajan on uskottava 
omiin kykyihinsä ja kannettava vastuunsa.

5.3.3 Tuottajan keskeiset kompetenssit

Tuottajan keskeiset kompetenssit voidaan haastattelutulosten perusteella 
tiivistää seuraavan taulukon muotoon:

TUOTTAJAN KESKEISET KOMPETENSSIT

Verkosto-osaaminen
Kommunikaatiokyky ja ihmissuhdetaidot

Business- osaaminen
Budjetointi- ja laskentaosaaminen
Markkinointiosaaminen
Johtamistaito

Toimialaosaaminen
Alan erityispiirteiden tuntemus 
Toimintatapojen osaaminen

Persoonallisuustekiiät
Epävarmuuden hallinta ja riskinottokyky 
Joustavuus
Kommunikaatiokyky ja ihmissuhdetaidot
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5.4 Tuottajien näkökulmia projektista

5.4.1 Yleistä

Labra ei ollut helppo projekti. Etenkin pitkä suunnittelujakso aiheutti ongelmia. 
Aikataulut venyivät eikä kokonaisuus tuntunut aluksi hahmottuvan. Eräässä 
vaiheessa vastuualueet ja roolit hämärtyivät, eikä kokonaisvastuun kantajaa 
ollut. Molemmilla tuotantoyhtiöillä sekä säätiöllä on erilainen mielipide siitä, 
mitkä olivat suurimmat ongelmat.

Taiteilijoiden ideaa tai ammattitaitoa ei kukaan epäillyt. On kuitenkin 
mahdollista, että heidän roolinsa olisi heti alussa pitänyt rajata tarkemmin. 
Keskittyminen kunkin omaan vahvuuteen olisi selkeyttänyt tilannetta. Nyt 
”taiteilijoita ei oikein kukaan pistänyt kuhin”. Suunnitteluvaihe kesti kauan 
myös sen takia, että projekti päätettiin lopulta toteuttaa vasta vuonna 2000 
osana Kulttuurikaupunkisäätiön ohjelmistoa.

5.4.2 Diiva Produktio Oy:n näkemys

Diivan edustajien mukaan projektiin liittyi useita ongelmia.

Pitkä kehittelyäpä vaikutti siihen, että ”missään vaiheessa ei päästy vauhtiin 
toteuttamisessa”. Koska projekti ”oli vellonut edestakaisin jo useamman 
vuoden, samaa mentaliteettia oli luonnollisesti helppo jatkaa”. Diivan tuottaja 
Seppo Vesterinen myönsi, että häntä voidaan syyttää siitä, että oltiin pahasti 
myöhässä aikatauluista. Tuottajan pitäisi hänen mukaansa pystyä 
painostamaan muita, jotta aikataulut kestäisivät. Aikatauluongelmista kertoo 
hyvin teknisen piirtäjän työskentely. Piirtäjä mietti puolitoista kuukautta 
rakenteita eikä oikein saanut mitään aikaan. Kukaan ei kuitenkaan selvittänyt, 
missä vaiheessa piirrokset olivat.

Hoppanian mielestä "projektin väsähtäminen oli ratkaisevaa tuotantoyhtiön 
vaihdon kannalta, eivät taloudelliset tai tuotannolliset ongelmat." Hänen 
mielestään raha-asiat eivät olleet syy siihen, että artistit ja Diiva päätyivät 
luopumaan yhteistyöstä.

Toinen suuri ongelma oli rakenteiden suunnittelu. Missään vaiheessa 
rakennelmat eivät oikein konkretisoituneet. Materiaalivalinnat olivat epäselviä, 
mikä omalta osaltaan venytti aikatauluja. Rakennelmat eivät yksinkertaisesti 
olleet valmiit harjoitusjakson alkaessa. Roolijaossa oli myös ongelmia 
projektin alusta asti. Vesterinen ei halunnut puuttua taiteilijoiden vapauteen. 
Vesterisen mielestä olisi pitänyt selvemmin sopia, kuka tekee mitäkin. 
Jokaisen olisi myös pitänyt tehdä sitä, mitä oikeasti osaa. Lavastuksesta "olisi 
voinut olla vastuussa lavastaja, eikä Stefan Lindfors, jolla oli paljon muita 
lankoja käsissään”.

Leena Hoppania totesi, että tuottajan oli mahdotonta onnistua tässä 
projektissa. Suurin ongelma oli itse asiassa liian vahvat taiteilijat. Kyseessä oli 
”tyypillinen tapaus, jossa taiteilija tuo oman intohimonsa, fantastisen ideansa 
tuottajalle, joka sitten rahastaa ja hyötyy siitä hirveästi.” Hoppaniakaan ei
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puuttunut sisältöön, vaan luotti taiteilijoiden ammattitaitoon. ”Ongelmana ei 
ollutkaan esityksen sisältö. Työnjaon olisi vaan pitänyt olla paljon selkeämpi”.

Eräs merkittävä tekijä tässä projektissa oli Hoppanian mukaan säätiön 
osallistuminen tuotantoon. Sponsorihankinnat vaikeutuivat oleellisesti, koska 
säätiön omat sponsorit sulkivat pois monta muuta vaihtoehtoa. Lisäksi 
budjetissa oli pitkään mukana opetusministeriön lupaamat 200.000 markkaa, 
joita ei sitten saatukaan. Diivaa kiellettiin Hoppanian mukaan ottamasta 
suoraan yhteyttä ministeriöön, mutta avoimeksi jäi, miten asia olisi pitänyt 
hoitaa.

5.4.3 PopZoo Promotions Oy: n näkemys

PopZoon rooli oli luonnollisesti melko ulkopuolinen, koska he tulivat mukaan 
siinä vaiheessa, kun projekti oli jo pitkällä. Ristimäki tunsi Alangon ja 
Lindforsin ennestään, mutta työasiat oli tähän asti pidetty erillään.

PopZoolla suurimmaksi ongelmaksi koettiin budjetti. Vesa Ristimäen mielestä 
"olisi jo puoli vuotta aiemmin huomattu, että projekti on konkurssikypsä, jos 
budjetti olisi käyty läpi asianosaisten kanssa vaikka kerran kuukaudessa”. 
Suhde Kulttuurikaupunkisäätiöön koetaan merkittäväksi, sillä ilman säätiötä ei 
projekti olisi Ristimäen mukaan toteutunut.

Katariina Lehtosen mukaan "kulttuurin tuottaminen on yleensäkin 
penninvenyttämistä, mutta näin iso projekti ei olisi saanut olla taloudellisesti 
näin hankala”. Labran tilanne oli hyvin vaikea, ja se vaikutti tuottajan työhön 
merkittävästi. Lehtonen halusi kuitenkin mukaan juuri tähän projektiin, kun 
Ristimäki mainitsi siitä. Lehtosen ”sydän on teatterin ja esittävän taiteen 
puolella". Näin ollen, vaikka Lehtonen tiesi tämän projektin ongelmista, hän 
koki Labran mielenkiintoisena ja haastavana projektina.

Katariina Lehtosen mielestä tuottajan tärkeimpiä taitoja on nähdä 
kokonaisuuksia. Hänen tulee osata löytää oikeat ihmiset ja delegoida tehtävät 
sopiville henkilöille. Tuottajan on myös tiedettävä, mihin itse sopii parhaiten ja 
missä joku muu on parempi. Hyvä ennakkosuunnittelu ja suunnitelmista 
kiinnipitäminen varsinkin budjettikysymyksissä on tärkeää.

Lehtosen mukaan aina oppii jotain uutta. Projektit ovat kuitenkin aina sen 
verran erilaisia, että samatkin virheet toistuvat erilaisissa tilanteissa. 
Tärkeimpiä asioita ovat hänen mukaansa ”triplatsekkaaminen, ennakoiminen 
ja varmistaminen”. Delegoiminen ja aikatauluttaminen vaativat aikaa. 
Lehtosen mukaan usein juuri ajan puute estää riittävän suunnitelmallisen 
toiminnan.

Lehtosen mukaan tässä projektissa ”ei ollut aikaa tai en osannut ennakoida 
esimerkiksi sitä, että näin tiukalla budjetilla tuottaja leimaa pääsylippuja”. 
Todennäköisesti he olisivat saaneet avukseen esimerkiksi ”ilmaisen” 
harjoittelijan, esimerkiksi alan opiskelijan, jos vain olisivat ymmärtäneet hakea 
sellaista. Nyt varsinkin tuotantoassistentti Aaltosella oli koko projektin ajan
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aivan liikaa töitä, ja hän olisi tuottajan mukaan ehdottomasti tarvinnut 
apulaisen.

Roolijaon olisi Lehtosen mukaan pitänyt olla koko ajan selvempi. Taiteilijoiden 
ja tuottajan olisi pitänyt tarkkaan sopia, kuka tekee mitäkin. Tuottajan olisi 
lisäksi pitänyt tehdä selväksi, kenellä on vastuu kokonaisuudesta. Hänen tulisi 
aina ottaa selville mitä saa ja voi tehdä, ja mitä se maksaa.

Aikataulun venyminen oli ollut ongelma aiemmalle tuotantoyhtiölle. 
Tuotantoyhtiön vaihtuminen kesken tuotannon saattoi Lehtosen mielestä 
pelastaa projektin osittain myös sen takia, että PopZoo:lle Labran aikataulu 
oli selvä eikä liian pitkä. Projekti oli helppo hahmottaa kokonaisuutena, kun 
ensi-iltaan oli aikaa vain neljä kuukautta. PopZoossa ei otettu myöskään 
kantaa sisältöön, koska sisältö oli siinä vaiheessa jo pitkälti loppuunlyöty.

Esitysten päätyttyä Lehtonen mainitsi positiivisena sen, että 
”katastrofimeiningistä huolimatta esitys onnistui niin hyvin". Esiintyjät olivat 
ammattilaisia, ja lopputulos oli jopa yllättävän hyvä kokonaisuus. Ikävää oli 
puolestaan se, että ”raha-asiat saivat suhteet ja mielialat kireiksi”.

5.4.4 Helsingin kulttuurikaupunkisäätiön näkemys

Kulttuurikaupunkisäätiön näkökulmasta projekti oli Kolin mukaan “iso 
poikkitaiteellinen pläjäys ja ongelmalapsi”. Säätiön taloudellinen panostus oli 
suuri, sillä Labraan uskottiin. Se haluttiin ohjelmistoon, eikä raha ollut 
varsinaisesti kynnyskysymys. Ongelmat etenkin budjetin ja markkinoinnin 
osalta tiivistivät yhteistyötä, sillä säätiö halusi myös valvoa esityksen 
toteutumista.

Säätiön tuottajan Raija Kolin mukaan suurimpia yksittäisiä ongelmia 
aiheuttivat budjetti ja rakennelmat. Projekti oli taloudellisesti suuri ja 
teknisestikin vaativa. Budjetissa oli Kolin mukaan "valtava ristiriita”. 
Markkinointibudjetin pienuus oli myös ongelma. Hänen mukaansa "haluttiin 
toteuttaa kallis ja korkealaatuinen esitys, mutta rahoitusta ei olisi saanut 
hankkia sponsoreilta tai korkeammilla lipputuloilla.”

Tuotantoyritystä ei yleensä vaihdeta kesken projektin, ja siltäkin osin tämä 
poikkesi tavanomaisesta. Raija Koli uskoi, että ilman PopZoota Labra ei olisi 
toteutunut. Vesa Ristimäki otti projektin ystävänpalveluksena, ja hänen 
riskinsä oli suuri. Kolin mielestä olosuhteisiin nähden PopZoo onnistui hyvin, 
sillä Labraa on kuvattu “projektiksi suoraan helvetistä”.

Raija Kolin mielestä ”demokratia ei toimi tällaisessa projektissa. Tuottajalla on 
oltava kokonaisvastuu budjetista, aikatauluista ja markkinoinnista. Lisäksi 
esityksellä tai tapahtumalla on oltava ylin pomo, jolla on päätösvalta. Ohjaajan 
valtaa ei saisi kyseenalaistaa tai hämärryttää jakamalla sitä useamman 
kesken”. Heräsikin kysymys, miten tässä tapauksessa “kolme näin isoa egoa 
on mahtunut yhteen munaan.” Kolin mukaan suurten taiteilijapersoonien 
välinen yhteistyö voi olla ongelmallista, etenkin jos roolit ja vastuualueet ovat 
epäselviä.
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Raija Koli itse kokee, että hänen roolinsa muuttui tässä projektissa 
"konsultista poliisiksi’’. Tuotantoprojektin ongelmat vaativat tarkkaa seurantaa 
ja yhteistyötä. Nähtyään Labran esityksen hän oli tyytyväinen ja iloinen, että 
se oli toteutunut ongelmista huolimatta niin hyvin.

5.5 Yhteenveto

Tässä tutkimuksessa keskityttiin kulttuurituotantoyhtiön ja tuottajan rooleihin 
tutkimalla yhden tapahtumatuotannon prosessia. Alan yleiset ongelmat ja 
tuottajan työn ominaispiirteet tulevat selkeästi ilmi, vaikka projekti monin 
tavoin eroaakin monista muista tuotannoista. Tuottajaa ympäröivän verkoston 
laajuus ja merkitys on kuvaavaa koko alalle.

Tuottajien haastatteluissa esille tulleet hyvän tuottajan ominaisuudet ja 
tuottajan työn sisältö ovat yleistettävissä laajemminkin kulttuuriteollisuuteen. 
Mielenkiintoisinta on ollut havaita, miten riippuvainen tuottaja on 
henkilökohtaisista suhteistaan. Suomessa kulttuurituotannon piiri on pieni, 
vain parikymmentä tuottajaa ja muutama suurempi tuotantoyhtiö. Kaikki 
tuntevat toisensa. Verkostoa ovat suurinpiirtein kaikki, joiden kanssa tuottaja 
on koskaan työskennellyt tai ollut tekemisissä. Suhteiden merkitystä 
korostettiin jatkuvasti.

Maineen ja arvostuksen merkitys on hyvin suuri. Oleellista ei ole tuottajan 
koulutustausta tai se, missä tuotantoyhtiössä hän on ollut töissä. Tärkeintä on 
se, mitä projekteja kukin on aiemmin tehnyt. Ihmiset liikkuvat projektien 
mukana yrityksistä toiseen, ja valikoituvat tehtäviinsä omien kokemustensa ja 
mielenkiinnon mukaan. Tämän vuoksi siirtyminen kulttuurin eri aloilta, esim. 
elokuvatuotannosta musiikkitapahtumien tuotantoon, on vaikeaa. Ilman 
tunnettuutta ja verkostoa tuottaja on toisella alalla vain aloittelija, jonka on 
rakennettava suhteet ja uskottavuus uudelleen. Tuottamisen ammattitaito ja 
tekninen tai taloudellinen osaaminen eivät riitä.

Verkostoteorian mukaisesti myös yritykset pyrkivät verkostoitumaan muiden 
yritysten kanssa. Erityisesti pienet yritykset hakevat yhteistyötä suurempien, 
hyvämaineisten yritysten kanssa. Oleellista on se, miten kukin yritys on 
toiminut aiemmin muissa verkostoissa. Tutkimus tukee aiempia havaintoja, 
jotka korostavat verkostoteorian mukaisesti maineen merkitystä. ( Esim. Roos 
& von Krough 1996, Håkansson & Snehota 1995, Salmi 1995)

Maineen ja arvostuksen merkitys on suuri laajemminkin kulttuurin alalla. Tämä 
erityisesti siksi, että tuote on usein vaikeasti kuvailtavissa tai arvosteltavissa. 
Luottamus syntyy maineen kautta. (Jyrämä 1999)

Tämän takia ei myöskään haluta polttaa siltoja takana. Erimielisyydet pyritään 
hautaamaan kunkin projektin ajaksi, jotta yhteistyö toimisi. Negatiiviset 
kommentit kollegoista ovat vähäisiä, vaikka selviä ristiriitoja ja 
henkilökohtaisia erimielisyyksiä olisikin havaittavissa. Kritiikkinä toisista 
tuottajista tuottajat toteavat lähinnä toimintatapojen olevan erilaisia, eikä 
muiden ammattitaitoa yleensä kyseenalaisteta. Tämä ilmeisimmin siksi, että
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vaikka projektit ja ihmiset niiden mukana vaihtuvat, alan pienistä piireistä 
johtuen samojen henkilöiden kanssa joudutaan todennäköisesti 
tulevaisuudessakin tekemisiin.

Työn projektiluontoisuutta pidettiin sekä hyvänä että huonona asiana. Ikävänä 
nähtiin kausittainen kiire ja töiden kasaantuminen sekä se, ettei töistä ole 
helppo irtautua. Positiivisina seikkoina pidettiin vaihtelevuutta ja työn 
mielenkiintoisuutta. Projektit ovat yleensä suhteellisen lyhyitä ja työ 
haastavaa. Jokainen projekti on erilainen. Ajatusta vuosia jatkuvasta 
“kahdeksasta neljään” -työstä kauhisteltiin.

Projektityöskentely on yleistä muillakin aloilla, eikä projektityö itsessään selitä 
tuottajan työn ominaispiirteitä. Oleellisempaa on kulttuurin ja 
tapahtumatuotannon alan oma toimintakulttuuri. Verkoston, maineen ja 
suhteiden merkitys on huomattava. Tyypillistä on myös taloudellisten 
rajoitteiden vaikutus. Suuri osa tuotannosta on non-profit tuotantoa. Julkisen 
sektorin rahoitus on monien projektien edellytys. Kaupallisia tuotantoja leimaa 
suuri riski ja epävarmuus. Myös taiteilijoilla on usein vahva näkemys siitä, 
miten asiat tulisi tehdä. Tuottaja tekee työtään usein ristiriitaisessa 
tilanteessa. Taloudellisesti tai kaupallisesti paras vaihtoehto ei välttämättä ole 
mahdollinen.

Kulttuurituotannon yhtenä positiivisena puolena pidettiin alalla työskenteleviä 
ihmisiä. Heidän koettiin olevan erilaisia kuin muilla aloilla. Toisaalta 
myönnettiin kyllä, että osa alan heikosta uskottavuudesta ja taloudellisesta 
sekasorrosta johtuu juuri heistä itsestään. Taiteilijoiden ja kulttuurista 
kiinnostuneiden suurimpana vahvuutena ei pidetä liiketaloudellista 
ajattelukykyä tai taitoa hallita rahavirtoja. Yksi haastatelluista korosti business- 
taitojen merkitystä sanomalla: “Ei humanisteja pitäisi edes päästää 
sähläämään tälle puolelle. ”

Institutionaalisen lähestymistavan mukaan jokaisella alalla on jokin oma 
oikea tapa toimia ja puhua. Alan arvot ja normit ovat selkeästi havaittavissa ja 
ulkopuolinenkin löytää ne helposti. (DiMaggio & Powell, 1991) Esimerkiksi 
taiteen alalla on hyväksyttävää, ainakin puheen tasolla, sanoa : “Raha ei ole 
niin tärkeää, tärkeämpää on taide." (Jyrämä 1999)

Tässä suhteessa kulttuuriteollisuuteen eivät päde institutionaalisen 
lähestymistavan oletukset. Alalla ei löydy yhtä oikeaa, hyväksyttyä tapaa 
toimia. Ehkä syy on siinä, että ala on vielä suhteellisen uusi, eikä normistoa 
ole vielä kehittynyt.

Rahaa koettiin olevan alalla jatkuvasti liian vähän. Harva tuotanto lopulta 
tuottaa paljoakaan voittoa, yleensä ne toteutuvat suurinpiirtein nollabudjetilla. 
Budjetointia ja markkinointia vierastetaan yhä muutenkin. Kulttuuriin liitetään 
helposti epäkaupallisuus ja yleiset kulttuuripoliittiset ratkaisut. Taloudellinen 
kannattavuus ja liiketaloudelliset mittarit ovat kaukana 
apurahatodellisuudesta. Idearikkaita ja rohkeita riskinottajia kaivataan 
kuitenkin enemmän, ja alalle halutaan haastateltujen mukaan lisää yrittäjyyttä.
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Kulttuuriteollisuuden tunnustamista toimialana kaivattiin. Suhtautuminen 
Kulttuurikaupunkisäätiöön oli tuotantoyhtiöissä ristiriitainen. Toisaalta 
myönnettiin, että säätiön rahoitus mahdollistaa monta sellaista projektia, jotka 
muuten jäisivät toteutumatta. Toisaalta arvosteltiin sen mukanaan tuomaa 
byrokratiaa. Esimerkiksi väliraportoinnin määrää kritisoitiin. Myös säätiön 
omien sponsoreiden vaikutus tuotantoyhtiöiden sponsorivalintoihin koettiin 
hankaloittavana tekijänä.

6 ARTGENDA - ITÄMEREN ALUEEN NUORTEN TAITEILIJOIDEN 
BIENNAALI

6.1 ArtGenda - Itämeren alueen nuorten taiteilijoiden biennaali 

Tapahtuman taustaa ja sisältöä

ArtGenda - Itämeren alueen nuorten taiteilijoiden biennaali järjestettiin 
Helsingissä 5. - 28. toukokuuta 2000. Se on nykytaidetapahtuma, verkosto, 
johon kuuluu 18 kaupunkia yhteensä kymmenessä maassa. ArtGendan 
tavoitteena on nuorten taiteen esilletuominen ja kulttuuriverkoston 
kehittäminen.

ArtGenda järjestettiin nyt kolmatta kertaa. Se sai alkunsa Kööpenhaminan 
kulttuurikaupunkivuodesta 1996 ja Tukholmassa se järjestettiin vuonna 1998. 
Kööpenhaminan tapahtumien suunnittelu alkoi jo vuonna 1994.

Kööpenhaminan ArtGenda muistutti perinteistä taidenäyttelyä. Taiteilijat 
töineen kutsuttiin paikalle, eivätkä taiteilijat esimerkiksi tavanneet toisiaan 
ennen tapahtumaa. Kööpenhaminan ArtGenda oli suuri, ja sitä on kritisoitu 
siitä, ettei kukaan oikein hallinnut kokonaisuutta. Kaikesta huolimatta 
tapahtumasta jäi osallistujille positiivinen tunne ja ArtGendaa haluttiin jatkaa.

Kööpenhaminassa ei ollut valmista organisaatiota, joten ArtGendalle valittiin 
kaupunkikoordinaattorit, jotka huolehtivat kunkin kaupungin osuuden 
toteutuksesta. Koordinaattorit vastaavat taiteilijoiden ja teosten valinnasta 
sekä oman kaupunkinsa osallistumisesta. Jokaisella kaupungilla on lisäksi 
asiantuntijansa, joiden avulla osallistujien valinta tapahtuu. Helsingin 
kaupunkikoordinaattori on ollut alusta asti Bo Karstén.

Tukholmassa tapahtuma keskitettiin Kulturhusetiin. Se toteutettiin suurella 
budjetilla, mutta tulos ei ollut järjestäjien tavoitteiden mukainen. Tukholma toi 
kuitenkin jotain uutta ArtGendaan ja osoitti, että tapahtuma ei ollut kangistunut 
vanhaan kaavaan vaan kehittyi.

Helsingin ArtGendan tavoitteena on ollut etsiä uusia nykytaiteen 
työskentelytapoja. Lähtökohtana on ollut taiteilijoiden osallistuminen 
prosessiin alusta asti. He ovat olleet mukana suunnittelemassa 
näyttelykokonaisuutta, ja kuraattorien roolia on haluttu pienentää.
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Kesällä 1999 järjestettiin Kööpenhaminassa Summerschool, jossa Helsingin 
ArtGendan taiteilijat tapasivat toisensa. Tapaamisen järjesti 
Kööpenhaminassa vuonna 1998 perustettu ArtGendan sihteeristö. 
Sihteeristön tehtänä on ollut dokumentoida tapahtumaa arkistoon ja luoda 
ArtGendalle kansainvälistä tunnettuutta.

Helsingin teemana oli “Alive in the City”. Projektit olivat vartavasten Helsinkiin 
suunniteltuja, ja ne käsittelivät kaupunkitilaa eri näkökulmista. Taiteilijat olivat 
alle 30 vuotiaita, ja projektit sisälsivät kuvataidetta, tanssia, teatteria, 
arkkitehtuuria, multimediaa, elokuvaa ja musiikkia.

ArtGenda keskittyi Töölönlahden makasiinien alueelle Helsingin keskustaan. 
Siellä järjestettiin myös klubeja ja kaupunkiteemaan liittyvä ArtGenda Talks- 
sarja luentoja ja keskusteluja. Myös ArtGendan infopiste sijaitsi makasiineilla. 
Alueella oli myös ravintola, jossa Itämeren keittiön lisäksi tarjottiin ohjelmaa 
päivittäin. ArtGendan ajan makasiineilla toimi myös kirpputori, jolla oli oma 
teema jokaisena viikonloppuna.

ArtGendaan liittyviä tapahtumia ja teoksia oli myös Lasipalatsissa, 
Kaapelitehtaalla, Sanomatalossa, Nosturissa, Café Ekbergillä, Merihaassa ja 
Galleria Jangvassa. Kulttuuriraitiovaunut 6 ja 8 olivat osa tapahtumaa. 
Projektit ja taiteilijat esiintyivät lisäksi ympäri kaupunkia. ArtGendaan osallistui 
noin 180 taiteilijaa. Yksittäisiä projekteja sisältyi ohjelmistoon yli 50.

ArtGendaan osallistuivat seuraavat kaupungit:

1 ÄRHUS
- Motorized Carpet ( multimedia-installaatio )

2 BERGEN
- The Sound of The Urban Soul ( videoinstallaatioita, performanssi )

3 KÖÖPENHAMINA
- Vacant Situations ( fiktiivisiä elokuvajulisteita, performansseja, ääni- 

ja valo-installaatiot)
5 GDANSK

- Coexistence in Garden of Representation of the City 
( installaatiot )

6 GÖTEBORG
- ArtGenda Coffee Box ( ääni-installaatioita, runonlausuntaa, 

Gothenburg-guide over Helsinki-jakelu )
7 HAMPURI

- Burn Cities Burn ( teatteriesitys )
8 HELSINKI

- Intencities ( arkkitehtuuria, tanssia, kuvataidetta, grafiikkaa, 
uusmediaa, ääntä )

9 MALMÖ
- Disturbance ( valokuvia, videoelokuvia,ääni- ja video-installaatioita )

10 RIIKA
- Media Space ( uusmediaa, digitaalista kulttuuria )

11 ROSTOCK
- Citizen Brain ( veistoksia )



74

12 PIETARI
- A Pillared Incubator ( multimedia-installaatio, )

13 TUKHOLMA
- The Stockholm Deliverance ( Installaatioita, tanssiperformanssi, 

julisteita, lyhytelokuva)
14 SZCZECIN

- Xroads ( multimedia-installaatio )
15 TALLINNA

- Analogue TV ( TV-tuotanto, videofilmejä, installaatio )
16 TURKU

- Personage - the Art of Selling ( kaupunki-identiteetti taiteena, 
taiteilija tuotteena ja identiteettien tuottajana - tapahtumia )

17 VILNA
- Vilnius in Your Pocket. Use it, Lest You Perish.

( vedoksia, installaatio, video-installaatioita, valokuvia, 
performanssi, taiteellis-sosiologinen tutkimus )

18 BRYSSEL ( vierailevana projektina)
- Walkabout Stalk ( tanssia, musiikkia, arkkitehtuuria )

ArtGenda Talks and Meetings muodostui kahdeksasta tapahtumasta, joissa 
keskusteltiin esimerkiksi ArtGendan tulevaisuudesta, vanhojen rakennusten 
mahdollisuuksista toimia kulttuurin tiloina, itä-länsi-akselin haasteista ja 
taiteen tuottamisesta kaupunkiympäristössä.

ArtGendan rahoituksesta puolet tuli osallistuvilta kaupungeilta ja puolet sen 
järjestäjältä. Säätiön osuus oli noin 4.5 miljoonaa markkaa, eli noin puolet 
kokonaiskuluista. Järjestäjä huolehti kustannuksista tapahtumakaupungissa. 
Esimerkiksi osallistujien ylläpito, projektien tuotantokustannukset ja vuokrat 
olivat isäntien vastuulla. ArtGendan yhteydessä pelkästään majoitusöitä tuli yli 
tuhat, kun päivittäin Helsingissä oli noin 50-100 taiteilijaa.

6.2 Helsinki International Production Office Ltd

6.2.1 Taustaa

Helsingissä toteutetun ArtGendan tuottaja oli Helsinki International Production 
Office Ltd, (HIP). Projektipäällikkönä toimi Bo “Isse” Karstén ja assistenttina 
Kaarina Gould. Riitta Suomi huolehti taloudellisista ja hallinnollisista asioista, 
hän esimerkiksi laati Kulttuurikaupunkisäätiölle väliraportit.

Tuotantotoimisto on perustettu vuonna 1997. Sen omistajat ja perustajat ovat 
Karstén ja Suomi. Yritys on omistajiensa mukaan rakentunut projektien 
kautta, HIP perustettiin, koska esimerkiksi Kulttuurikaupunkisäätiö ei tee 
sopimuksia yksityisten kanssa. Karstén on toiminut yrityksessä 
kokopäivätoimisesti noin vuoden. Töitä on riittänyt hyvin. Poikkeuksellista on 
se, ettei yrityksen mainontaan ole satsattu millään lailla. HIP “ei ole tehnyt 
mitään sen eteen, että ihmiset tietäisivät sen olevan olemassa”. Yrityksellä ei 
ole nettisivuja tai edes suunnitelmia sen suhteen, miten yritystä mahdollisesti 
mahdollisesti joskus markkinoitaisiin.
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Isse Karstén on yrityksen taiteellinen johtaja. Hän on ollut mukana 
ArtGendassa alusta asti ja hän on Helsingin kaupunkikoordinaattori. 
Koordinaattorit tapaavat pari kertaa vuodessa. Heidän tehtävänään on olla 
yhteydessä taiteilijoihin ja oman kaupunkinsa kulttuuri-instituutioihin. 
Taustaltaan Karstén on kuvataiteilija.

Tuotantojohtaja Riitta Suomi on ollut mukana rakentamassa tapahtuman 
viitekehystä. Hän pyrki yhteistyössä Tukholman kanssa rakentamaan 
ArtGendalle mahdollisimman realistisen budjetin. Suomi on koulutukseltaan 
taidehistorioitsija.

Karsténin ja Suomen roolijako oli tässä projektissa selvä. Karstén oli projektin 
katalysaattori, yrityksen julkinen hahmo, jonka tehtävä on olla esillä ja 
vakuuttaa muut sisällöstä. ArtGendan konsepti on hänen vastuullaan. Sisältö 
on Karsténin vahvuus, ja hän delegoi muut tehtävät muille. Karstén osaa 
hallita kokonaisuuksia, mutta tarvitsee omien sanojensa mukaan “luotettavaa 
kumppania, joka hallitsee markkinatalouden ja hallinnon asiat”.

Riitta Suomi huolehti projektin taloudellisista ja hallinnollisista raameista. 
Hänen vastuullaan olivat sopimukset, sponsorineuvottelut ja rahoitus. Omien 
sanojensa mukaan hänelle sopi tässä projektissa tämä rooli, vaikka hallinto ja 
byrokratia ovatkin “vastenmielisiä asioita”. Projektin myötä hänen täytyi 
opetella taloushallintoa, ja etenkin alkuvaiheessa esimerkiksi sopimustekstien 
laatiminen vaati erityistä panostusta.

ArtGenda oli Bo Karsténin ja Riitta Suomen ensimmäinen virallinen 
yhteistyöprojekti. Suomi tarkkaili vierestä Kööpenhaminan järjestelyjen 
loppuvaihetta 1996, mutta ei juurikaan osallistunut Tukholman ArtGendaan. 
Helsingin ArtGendaan hän tuli mukaan 1997, eli siinä vaiheessa kun projekti 
tuli Kulttuurikaupunkisäätiön ohjelmistoon.

ArtGenda työllisti valmisteluvaiheessa 1-3 henkilöä ja lopulta toteutettaessaan 
noin 50. Markkinointiryhmään kuului 5 henkilöä.

6.2.2 Tuotantoyhtiön näkemys projektista

ArtGendan eroaa monista muista projekteista siinä, että se on toteutettu 
aiemminkin. Kokemukset Kööpenhaminassa ja Tukholmassa vaikuttivat 
omalta osaltaan siihen, millainen Helsingin ArtGendasta tuli. Helsingissä 
pyrittiin kuitenkin tekemään asioita eri tavalla kuin aikaisemmin, sillä 
tapahtuman haluttiin kehittyvän. Karsténin mukaan Kööpenhaminan 
tapahtuma oli liian suuri ja Tukholma epäonnistui muuten.

Karsténilla oli näkemys siitä, miten ArtGendaa pitäisi kehittää. Hän halusi 
luoda taiteilijoiden ja tuottajien verkoston. ArtGendassa tuli olla valmiita 
tuotantoja eikä yksittäisiä töitä. Taiteilijat olivat keskipisteessä, ja heille 
annettiin enemmän vastuuta. Helsingin tapahtumassa panostettiin sisältöön, 
ja tavoitteena oli enemmän festivaali kuin perinteinen taidenäyttely.
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Talousarvio oli rakennettu Kööpenhaminan ja Tukholman tapahtumien 
pohjalta. Budjetti tehtiin jo kaksi vuotta aikaisemmin vuonna 1998. Siinä 
otettiin huomioon se, että Helsingissä haluttiin esimerkiksi panostaa 
enemmän taiteilijoiden ja kaupunkikoordinaattorien tapaamisiin.

ArtGendan koko rahoitus tuli ulkopuolelta. Tuotantoyhtiö ei hankkinut omia 
sponsoreita. Tuotantoyhtiön projektibudjetti oli noin 4.5 miljoonaa markkaa. 
Jos mukaan lasketaan kaikki projektiin kohdistuvat kustannukset, summa 
nousi noin 10 miljoonaan markkaan. Osallistuvat kaupungin maksoivat 
esimerkiksi omat matkustus- ja suunnittelukulunsa. ArtGenda oli 
televisiokanava Nelosen nimikkoprojekti, ja tapahtuma sai siellä mainosaikaa. 
Kanavalla esitettiin kuusi spottia ennen tapahtumia. Paikallisnäkyvyyttä ja 
ilmoitustilaa tuli esimerkiksi raitiovaunuihin. Karsténin mukaan rahoitusta olisi 
saatu muualtakin, mutta sitä ei haettu.

Budjetin suhteen tilanne näytti hyvältä huhtikuussa, mutta yllätyksiä oli 
Karsténin mukaan odotettavissa kun tapahtuma käynnistyisi. Hänen 
mukaansa olisi pitänyt budjetoida enemmän tapahtuman aikaisiin menoihin, 
esimerkiksi oheisohjelmaan ja makasiinien toimintaan.

Karstén kuvaa ArtGendaa ainutlaatuiseksi, haastavaksi projektiksi. Hänen 
mielestään olisi varmasti päästy helpommalla, jos tapahtuma olisi toteutettu 
perinteisesti. ArtGenda olisi voinut jatkaa aikaisemmalla linjalla, jolloin sitä 
varten olisi voitu varata tilat esimerkiksi Merikaapelihallista, Taidehallista ja 
Savoysta. Tapahtuman toteuttaminen uudella tavalla herätti Karsténin 
mukaan varmasti keskustelua siitä, oliko valittu tapa oikea. Hänen mielestään 
valittu muoto oli ehdottomasti oikea.

Makasiinien alue tapahtumien keskipisteenä toi projektiin omat ongelmansa. 
Itsessään alue on karu, ja sen vetovoimaan vaikuttaa oleellisesti sää. 
Toukokuussa ilma oli vielä kylmä, eikä sateella ole helppoa houkutella 
paikalle yleisöä. Positiivista alueessa on Karsténin mukaan se, että alue on 
joustava, avoin tila, jota ei hallitse mikään instituutio.

ArtGendassa on tärkeää dialogi idän ja lännen välillä. Itämeren alue on 
kehittyvä, “Uusi Eurooppa”, jonka yhteistyömahdollisuudet ovat suuret. Itä- 
länsi kahtiajako jatkuu kuitenkin alueella yhä. Tätä kahtiajakoa ArtGenda 
pyrkii osaltaan kaventamaan.

Karsténin mukaan kulttuurin alueella kuratoiminen ja tuottaminen yhdistyvät. 
Riskinotto ja epäonnistuminenkin ovat tärkeitä kehittymisen kannalta. 
ArtGendan suhteen Karstén sanoi: "Olisihan se ihme, jos kaikki menisi ihan 
ok. Projektiin sisältyy paljon muuttujia ja epävarmuutta”.

Idea ja tapahtuman kehittely oli Karsténin tehtävä. Tuotantotoimisto vastasi 
sisällöstä ja toteutuksesta. Ajatukset ainoastaan hyväksytettiin säätiöllä, jolle 
jäi rahoittajan rooli.

“Kyllähän säätiö on ollut huolissaan”, Karstén myöntää. 
Kulttuurikaupunkisäätiölle tapahtumat ovat Karsténin mukaan lähinnä
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kansanhuvia ja elämänlaadun kohottamista, mikä hänen mukaansa on 
“tietysti hirveän tärkeää”. Karstén itse korostaa: “Ei vain taiteessa, vaan 
yleensäkin innovatiivisuudessa ja yrityksessä tehdä maailma joustavammaksi 
on aina mukana kritiikkiä, eikä se voi olla pelkästään hauskaa.”

Karstén kaipaakin enemmän riskinottoa säätiöltä. Sen toiminta on hänen 
mukaansa liian tuttua ja turvallista ja osallistuminen rajoittuu rahoitukseen. 
Karsténin mukaan aiheesta tulisikin lisätä keskustelua, sillä nämä ovat hänen 
mielestään oleellisia kysymyksiä, kun mietitään taiteen suhdetta yrittämiseen 
ja yhteiskuntaan.

Tuotantotoimisto on riippuvainen säätiön tuesta myös muissa projekteissa. 
Esimerkiksi Valovoimat, joita Karstén on tuottanut jo useamman vuoden, on 
vuonna 2000 säätiön ohjelmistossa. Hän korostaa säätiön tuen merkitystä 
siinä, että “se antaa rajattomat mahdollisuudet kehittää sisältöasiaa”. 
Toisaalta hän kuvaa yhteistyötä säätiön kanssa monimutkaiseksi, raskaaksi ja 
hankalaksi.

Karstén sanoo ymmärtävänsä, että säätiöllä on erilainen tapa tehdä asioita 
kuin heillä. Säätiössä työskentelee henkilöitä, jotka eivät ole tehneet vastaavia 
projekteja aikaisemmin. “Yleensäkin säätiöllä on oma kulttuurinsa. 
Kulttuurikaupunkisäätiöllä ei myöskään ole valmista mallia miten toimia. ”

Väliraportointia Bo Karstén ja Riitta Suomi kritisoivat. Karsténin mielestä 
raportteja tehdään liian usein, vaikka mitään ei olisi tapahtunutkaan. Suomen 
mukaan väliraportit ovat turhauttavia, ja ne tuottavat vain ylimääräistä työtä, 
mikä on jokaiselta produktiolta pois.

Kulttuurikaupunkisäätiön budjettipohja on Suomen mielestä toimimaton. Hän 
joutui käsin poimimaan ja muuttamaan HIP:n budjetista luvut säätiölle 
sopivaan muotoon. Yhteistyö säätiön kanssa päättyy projektin jälkeen, joten 
hän ei halua muuttaa omaa, mielestään parempaa budjettipohjaansa 
poistuvan mallin mukaiseksi.

Väliraportit oli tehtävä viisi kertaa vuodessa. Lisäksi raportti oli tehtävä aina 
silloin, kun jokin projektin jakso loppuu. Jaksoja oli neljä: 1. alkujakso, jolloin 
päätettiin, tehdäänkö projekti vai ei. 2. Valmisteluvaihe, jolloin projektia 
suunniteltiin eteenpäin 3. Kokousvaihe, jolloin alkoivat säännölliset 
tapaamiset, sekä 4. Toteutus- eli tapahtumavaihe.

Riitta Suomen mukaan projektissa säätiöllä oli lähinnä vahtiva rooli. Hänestä 
on ongelmallista se, että “jokaiseen palaveriin tulee samat jutut yhä 
uudestaan”. Suhde heidän ja säätiön välillä oli kuitenkin hänen mielestään 
ihan kunnossa ja säätiö teki mitä lupasikin.

Kaikki tuottajat ovat Karsténin mukaan erilaisia, ja itsensä hän näkee 
sisältötuottajana. Hänen mielestään on tärkeää ottaa vastuu joka markasta, 
eikä hänen aikaisemmista projekteista yksikään ole mennyt taloudellisesti 
huonosti.
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Karstén painottaa yrityskulttuurin merkitystä yhteiskunnan kehityksen 
kannalta. Tuottajana hänelle on tärkeää oman arvomaailmansa mukainen 
toimiminen. Yhteiskunnan eettiset arvot ovat tärkeitä myös liiketoiminnassa, ja 
yhteisön on kannettava vastuunsa. Karsténille “taide on keino luoda parempi 
maailma”. Raha aiheuttaa huonoa omaatuntoa. Karstén on idealisti ja hän 
uskoo: “Ihminen voi tehdä hirveän paljon, mitä tahansa, jos hän vain näkee 
mahdollisuudet. ”

Riitta Suomi puhuu “tuottamisen käsialasta, selkeästä yhden logiikan ja 
moraalipohjan tavasta tehdä asioita”. Tuotannoista näkee hänen mukaansa 
kuka ne on tehnyt. Suomi korostaa joustavaa ja humaania yrityskulttuuria, 
joka antaa mahdollisuuden ihmisen omalle kehittymiselle.

Positiivisena Karstén näkee sen, että Kulttuurikaupunkisäätiön yksi rooli on 
ollut miettiä jatkuvuutta ja luoda kontakteja. Siinä mielessä tämä tuotantomalli 
on toiminut. ArtGenda on kulttuurikaupunkiprojekti, eikä vain taidenäyttely. 
Yhteistyö säätiön kanssa on mahdollistanut tapahtuman toteuttamisen 
sisällöllisesti halutulla tavalla.

Riitta Suomen mukaan säätiöllä on kulttuuripoliittinen tarve vakuuttaa kaikki 
hankkeen kannattavuudesta. Säätiön sanoma tuottajille on, että “teidän on 
onnistuttava”.

6.3 Kulttuurikaupunkisäätiön näkökulma

6.3.1 Yleistä

ArtGenda- projektin vastaavana tuottajana Kulttuurikaupunkisäätiössä toimi 
tuotantopäällikkö Pekka Timonen. Hänen tuotantoryhmänsä alueita ovat 
historia, ympäristö, liikuntakulttuuri, yliopisto sekä ruoka- ja juomakulttuuri. 
ArtGenda poikkeaa muista projekteista sisältönsä ja kokonsa puolesta.

Timosen tehtäviin kuuluu “yrittää saada valtiolta luvatut rahat”, eli hänen 
yhteistyökumppaneitaan ovat ministeriöt ja virastot. Hän on virkamiesten 
yhteyshenkilö säätiössä.

Timonen on koulutukseltaan historioitsija, mutta on tehnyt paljon erityyppisiä 
töitä. Hän on ollut esimerkiksi sanomalehti Kalevan toimittaja ja erilaisten 
tapahtumien tiedotuspäällikkö. Timonen on myös markkinoinut 
urheilutapahtumia ja ollut Mieskuoro Huutajien perustavia jäseniä.

Timonen aloitti Kulttuurikaupunkisäätiössä osa-aikaisesti keväällä 1998. 
Kokopäivätoimisesti hän on työskennellyt säätiössä vuoden 1998 puolivälistä, 
ja hän on viimeisenä mukaan tullut tuotantopäällikkö. Ennen säätiöön tuloaan 
Timonen veti noin kolmen vuoden ajan Suomenlinnan juhlavuosi- projektia, 
josta Georg Dolivo kehotti häntä vuonna 1997 hakemaan mukaan säätiöön.

Timonen kokee positiivisena sen, että kulttuurikaupunkivuosi on 
ainutlaatuinen hanke, jota ei ole tehty aiemmin. Yllättävää on ollut hänen
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mielestään huomata, miten laajalle tapahtumat ovat levinneet. Ohjelmisto on 
hänen mielestään monipuolinen.

Säätiön tavoitteena ei hänen mielestään ole tarjota kaikkea hyvää kaikille, 
vaan toteuttaa ohjelmisto sovitun strategian mukaan. Hän korostaa säätiön 
virallisia tavoitteita; uutta luovaa, kansalaislähtöistä, kansainvälistä ja pysyviä 
vaikutuksia aikaansaavaa toimintaa, jolla voidaan parantaa ihmisten arkea.

Parasta säätiössä työskentelyssä on ollut Timosen mielestä se, että hän on 
saanut työssään paljon uusia kontakteja. “Erilaisten asioiden loputon määrä ja 
ihmisten kirjo virkamiehistä kansalaisiin on antanut paljon".

Negatiivista on ollut hänen mukaansa riittämättömyyden tunne. Työ on 
vaatinut jatkuvaa karsimista, ja jotain on pitänyt aina jättää tekemättä. 
Perustyö on ollut pitkälti puhelimessa istumista. Ero aikaisempiin tehtäviin on 
ollut se, että kulttuurikaupunkiprojektin tunnettuus on suurempi kuin minkään 
muun projektin.

6.3.2 Tuottajan kokemuksia ArtGendasta ja yhteistyöstä

ArtGenda on Timosen mukaan aidosti kansainvälinen, suuri hanke, jossa on 
valtavan paljon toimijoita. Hänen roolinsa on ollut “pystyä ymmärtämään 
syvällisesti, miten ja miksi asiat ovat niinkuin ne ovat". Hän osallistui 
kokouksiin ja pyrki lisäämään hankkeen uskottavuutta. Hänen tehtävänsä oli 
kertoa esimerkiksi kaupungille, miten hyvä ja kiinnostava projekti ArtGenda 
on. Timonen sanoo, että joskus oli helpompi selvitellä ongelmakohtia säätiön 
nimissä kuin tuotantoyhtiön.

Vuonna 1998 perustettu ArtGendan sihteeristö tuli tavallaan 
kaupunkikoordinaattorien lisäksi, ja sen rooli on Timosen mukaan jäänyt 
täsmentymättä. Sihteeristö ei ole hänen mielestään ollut kovinkaan ahkera 
luomaan kansainvälistä verkostoa, vaikka siitä on toivottu eräänlaista 
ylikansallista ArtGendan auttajaa. Helsingin kohdalla sihteeristön tehtävät 
jäivät Timosen mukaan säätiölle. Vuoden 2002 ArtGendaa suunnitellaan 
järjestettäväksi Hampurissa, ja säätiön tehtävänä on ollut vakuuttaa Hampuri 
hankkeen kannattavuudesta.

Timonen näkee järjestelyn toisaalta hyvin luonnollisena. Helsingin 
kulttuurikaupunkisäätiö on saanut apua Kööpenhaminan ja etenkin 
Tukholman kaupungeilta. Helsingin järjestelyistä vastanneilla on tietoa ja 
kokemusta, josta Hampuri voi hyötyä.

ArtGendan on Timosen mielestä pakko hakeutua vuonna 2004 muihinkin 
maihin. Baltian maat olisivat toivottava vaihtoehto, vaikka niissä voikin olla 
ongelmia erityisesti rahoituksen kannalta. Tapahtuman jatkuminen edellyttää 
Timosen mukaan etenkin sihteeristöltä suurempaa panostusta 
kansainväliseen politiikkaan ja ArtGendan tunnettuuden lisäämistä.

Timosen mielestä on kyseenalaista se, että kaupunkikoordinaattorit ovat yhä 
pääsääntöisesti samoja kuin Kööpenhaminassa, vaikka kyseessä on nuorten
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taiteilijoiden biennaali. Kehittyminen edellyttäisi hänen mielestään myös 
koordinaattorien uudistumista.

Kulttuurikaupunkisäätiö ei puuttunut ArtGendan sisältöön, vaan se oli 
Karsténin vastuulla. Säätiön tehtävänä oli varmistaa, että tuotantoyhtiö pystyyi 
toteuttamaan ArtGendan. Projekti oli Karsténille vaativa tuotanto, jossa 
pelkästään yhteydenpito eri maihin ja tiedotus vaati kansainvälistä osaamista.

Markkinointi ja tiedottaminen olivat tuotantoyhtiön vastuulla. Timosen mukaan 
tapahtumaa oli vaikea markkinoida, koska "siinä ei voi mennä tavallisia latuja”. 
Tapahtumaa ei voinut hänen mukaansa tiivistää tai latistaa yhteen muotoon. 
Timonen korosti, että kohderyhmänä olivat 20-30 vuotiaat aktiivit. Jos heitä ei 
tapahtuma kiinnostaisi, niin silloin ei muitakaan. Timonen sanoi, että 
ArtGendan uskottiin olevan jotain käsittämätöntä 50-60 vuotiaille, eikä heitä 
yritettykään vakuuttaa.

Tapahtumasta tiedotettiin säätiön omassa mediassa. Lehdistösuhteet ovat 
tärkeitä kun tavoitellaan näkyvyyttä. Mainoksia oli katukuvassa esimerkiksi 
raitiovaunuissa. Televisiokanava Nelonen pyrkii olemaan nuori ja 
ennakkoluuloton, joten sen imagoon sopi hyvin ArtGendan mainosspotit, joita 
Timonen kuvasi "heviäijien hösyämiseksi”.

Timosen mielestä tuotantotoimiston tulisi paremmin tiedostaa, että raportointi 
on tärkeää myös heidän kannaltaan. Hän olisi toivonut vielä tiiviimpää ja 
säännöllisempää kirjallista raportointia. Näin ongelmakohdat löytyisivät 
paremmin, joten hänellä olisi paremmat mahdollisuudet myös auttaa.

Tietoa olisi säätiössä kaivattu jatkuvasti enemmän. Olo olisi Timosen mukaan 
ollut rauhallisempi; nyt projekti on aiheuttanut rauhattomuutta säätiössä. 
Projekti on vaatinut tuottajalta tarkkuutta, koska esimerkiksi kulut ovat äkkiä 
kertautuneet. “Projektissa on niin paljon kaikkea”.

Yksikään väliraportti ei Timosen mukaan ole mennyt läpi sellaisenaan, vaan 
jokainen raportti on vaatinut lisäselvityksiä. Raportointimenetelmällä ei ole 
saatu tarpeeksi informaatiota. Säännölliset tapaamiset ja keskustelut olisi 
Timosen mielestä pitänyt aloittaa aikaisemmin, jo syksyllä 1999.

Timosen mukaan “projektia on tehty vaikeutetulla asteikolla”. Hänen 
mielestään kulttuuridiplomatiaa on tarvittu paljon. Säätiön ja tuotantotoimiston 
on pitänyt sopia yhteisesti, kuka sanoo mitäkin eri yhteistyökumppaneille ja 
muille osallistujille. Kaupunkikoordinaattorien, sihteeristön ja taiteilijoiden on 
ollut välillä vaikeaa hahmottaa säätiön ja tuotantoyhtiön välinen roolijako. 
Kööpenhaminan ja Tukholman kaupungit järjestivät itse ArtGendan, kun taas 
Suomessa tuotantovastuu on itsenäisellä tuotantotoimistolla.

Timosen mukaan yhteistyö tuotantoyhtiön kanssa oli erilaista tässä 
projektissa kuin muissa. Hän sanoo: “Säätiön ja HIP:n välillä on ollut paljon 
tunteita sisältävä keskustelusuhde. Yhteisen kielen etsiminen on ollut työlästä. 
Viha-rakkaussuhde on sisältänyt jatkuvia matseja.”
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Projekti oli Timosen mielestä HIP:n kantokyvyn äärirajoilla, eivätkä 
työmenetelmät kehittyneet samassa tahdissa. Hänen mielestään 
tuotantotoimistolta puuttuu kyky toimia määrätietoisesti ja strategisesti. 
Karstén on Timosen sanoin “tuotantoyhtiön moottoh, ja asiat seisovat, jos Isse 
ei ehdi niitä hoitaa”.

Timonen arvostaa Karsténin asiantuntemusta ja sanoo, ettei voisi kuvitella 
kenenkään muun vastaavan ArtGendasta. “Karstén edustaa ArtGendan 
prosessia ja jatkumoa, sillä hänellä on kokemusta aiemmista tapahtumista. 
Kuitenkaan se, että Karstén on voimakas ajattelija, visionääri ja taiteilija ei 
saisi olla esteenä sille, että asiat menisivät kontrolloidusti.”

6.4 Yhteenveto

ArtGenda järjestettiin toukokuussa 2000 Helsingissä. Se eroaa muista 
tutkimuksen projekteista siinä, että se on toteutettu jo kaksi kertaa aiemmin 
muissa kaupungeissa, eli kulttuurikaupunkivuosina Kööpenhaminassa 1996 ja 
Tukholmassa 1998. Kokemukset aiemmista tapahtumista ovat vaikuttaneet 
omalta osaltaan siihen, millaiseksi Helsingin ArtGenda muodostui.

ArtGenda on nuorten taiteilijoiden nykytaidetapahtuma. Vuonna 2000 siihen 
osallistui noin 180 taiteilijaa ja yksittäisiä projekteja oli tapahtuman kolmen 
viikon aikana yli 50. Mukana oli esimerkiksi tanssia, teatteria, kuvataidetta ja 
musiikkia. Tapahtumat keskittyivät Töölönlahden makasiinien alueelle, mutta 
tapahtumia ja teoksia oli myös muualla keskustan alueella.

Helsingissä tapahtuman tuotannosta vastasi Helsinki International Production 
Office (HIP). Projektipäällikkö Bo “Isse” Karstén on ollut ArtGendassa mukana 
alusta asti, ja hän on myös Helsingin kaupunkikoordinaattori. Tuotantoyhtiö 
vastasi tapahtuman sisällöstä ja säätiö sen rahoituksesta. 
Kulttuurikaupunkisäätiön tuottaja ArtGendassa oli Pekka Timonen. Tuottajien 
persoonat eroavat toisistaan niin paljon, että “yhteisen kielen löytäminen on 
ollut työlästä”.

Karsténilla on ollut halu kehittää ArtGendasta enemmänkin festivaali kuin 
perinteinen taidenäyttely. Hän korostaa sisällön merkitystä ja haluaan 
rakentaa tapahtuman kautta taiteilijoiden ja tuottajien verkostoa. Tärkeää on 
ollut esimerkiksi taiteilijoiden osallistuminen prosessiin alusta asti. Muutenkin 
tapahtuman suunnittelussa on korostettu taiteilijoiden vuorovaikutusta. Alalla 
vahvojen kuraattorien roolia on myös haluttu supistaa. Karsténin mukaan 
tuotantoprosessi olisi varmasti ollut helpompi, jos tapahtumaa ei olisi 
aktiivisesti haluttu kehittää.

Karstén korostaa verkostoitumisen merkitystä koko alan kehityksen kannalta. 
Esimerkiksi Suomen pienten tuotantoyhtiöiden kansainvälistymiseen tarvitaan 
yhteistyötä. Resurssit, sekä taloudelliset että henkiset, ovat rajallisia. 
Resurssien hyödyntämiseksi ja oppimisen turvaamiseksi tuottajien tulisi pyrkiä 
läheisempän vuorovaikutukseen. Alalla on paljon tietoa, mutta se ei kulje 
tuottajien välillä. Havainnot tukevat verkostoteorian oletuksia, joiden mukaan
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verkostoituminen on edellytys voimavarojen yhdistämiselle, hyväksikäytölle ja 
kehittämiselle. (Esim. Håkansson & Snehota 1995)

Yhteistyö tuotantoyhtiön ja säätiön välillä ei ollut helppoa. Molemmat 
osapuolet korostivat ymmärtävänsä toistensa toimintatapojen erilaisuuden. 
Siihen yksimielisyys melkein jäikin, sillä käsitys oikeista tavoista toimia erosi 
merkittävästi. Projektissa korostui näin ollen selvästi kulttuurituotannon alan 
kehittymättömyys. Alalla ei Suomessa ole selviä sääntöjä tai yhtä oikeaa 
tuotantotapaa, vaan kukin tuottaja toimii oman taustansa ja luonteensa 
mukaisesti. Näin ollen institutionalistisen näkökulman olettamus alalla 
vallitsevasta oikeasta tavasta toimia jää kulttuuriteollisuuden alalla 
toteutumatta. Yleensä toimialoilla on havaittavissa tietty toimintakulttuuri, 
arvot, asenteet ja säännöt, joilla toimijoiden toimintaa voidaan arvioida. Syynä 
voi olla alan kehittymättömyys, sillä uusilla aloilla ei vielä ole tapahtunut 
organisaatioiden samankaltaistumista.(Esim. Powell & DiMaggio1991)

Eräs ongelma on vallan jakautuminen tuottajien välillä. Säätiöllä on 
rahoittajana ja kulttuurivuoden ohjelmistosta vastaavana tuottajana oikeus 
saada sijoittamilleen taloudellisille resursseille vastinetta. Säätiö haluaa 
seurata tuotantoprosessia varmistaakseen sen toteutumisen toivotulla tavalla. 
Tuotantoyhtiössä on toisenlaista valtaa. Karstén on todellisuudessa ainoa 
ihminen, joka osasi toteuttaa ArtGendan. Hänellä on tietoa ja suhteita 
tapahtumaverkoston jäseniin. Hänen valtansa perustuu verkostoteorian 
korostamiin tekijöihin, tunnettuuteen, maineeseen ja osaamiseen. (Esim. 
Håkansson & Snehota 1995)

Verkosto organisaatiomuotona korostaakin yksilöä ja tämän ominaisuuksia. 
(Mäkelä & Stenlund 1995,24) Verkoston toiminta ja kehittyminen ovat 
riippuvaisia toimijan kyvyistä kehittää itseään ja verkostosuhteitaan. 
ArtGendan toteuttamisprosessi kuvastaa hyvin vahvojen osaajien merkitystä. 
Siinä korostuu verkostosuhteiden, maineen ja tunnettuuden merkitys. 
ArtGenda itsessään on jo verkosto, ja sen kehittäminen vaatii 
verkostosidosten vahvistumista kaikilla eri tasoilla, toimija-, toiminto- ja 
voimavarasidosten kehittämisen muodossa.

Kun osapuolten toimintatavat ja tuotannon laadun arviointikriteerit eroavat 
toisistaan, on ymmärrettävää, että yhteistyö ei ole helppoa. ArtGenda on 
kuitenkin niin suuri projekti, että se edellyttää molemmilta osapuolilta 
sopeutumista myös toisen tapaan toimia. Yritysten välinen vuorovaikutus 
verkostossa toteutuu vaihtoprosessien ja erilaisten molemminpuolisten 
sopeutumisprosessien kautta. (Johanson & Mattsson 1991,258) ArtGendan 
kohdalla näitä prosesseja olivat esimerkiksi budjetoinnin ja 
raportointimenetelmien yhdenmukaistaminen vastaamaan säätiön 
menettelytapoja.

Tapahtumaan liittyy runsaasti toimijoita eri maissa, ja koko verkoston hallinta 
edellyttää myös työnjakoa tuottajien välillä. Helsingin toimintamalli on uusi, ja 
siitä saadut kokemukset auttavat jatkossa kehittämään tuotantomalleja. 
Aiemmin ei ArtGendan tuotantoa ole ulkoistettu tuotantoyhtiölle.
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7 HELSINGIN KULKUEET

7.1 Helsingin kulkueet 

Kulkuetapahtumien kuvaus

Helsinki täyttää 450 vuotta vuonna 2000. Syntymäpäiväjuhlia vietettiin 
12.6.2000 monin eri tavoin. Osa tapahtumista oli perinteisiä Helsinki-päivän 
tapahtumia, mutta suuri osa oli erityisesti tätä juhlaa varten suunniteltuja.

Helsingin kulkueet olivat virallinen osa juhlallisuuksia ja samalla 
juhlatilaisuuksien suurin tapahtuma. Sen rahoittivat Helsingin kaupunki ja 
Kulttuurikaupunkisäätiö. Siihen osallistuivat lähes kaikki kaupungin virastot 
sekä suuri määrä helsinkiläisiä yrityksiä ja kansalaisjärjestöjä.

Kulttuurikaupunkisäätiö ulkoisti tapahtuman Elmu-Yhtiö Oy:lle, joka 
yhteistyössä PopZoo Promotions Oy:n kanssa toteutti tapahtuman. Juridinen 
järjestäjätaho oli Elmu-Yhtiö Oy. Elmu-Yhtiön (myöhemmin ELMU) tuottaja oli 
Stuba Nikula, Helsingin kulttuurikaupunkisäätiön tuotantopäällikkö Elukka 
Eskelinen ja Helsingin kaupungin projektipäällikkö Eeva Oittinen. 
Apulaistuottajia olivat PopZoo Promotions Oy:n Anneli Järvinen ja Jukka 
Kavén.

Haastatteluhetkellä kulkueisiin oli vielä pari kuukautta aikaa. Suunniteltujen ja 
toteutuneiden tapahtumien välillä voi olla eroa. Koska tutkimuksen kannalta 
tuotantoprosessi on oleellinen, kuvaillaan kulkuetapahtumat niin kuin ne oli 
tarkoitus toteuttaa. Siihen miten tapahtumat lopulta toteutuivat, ei tässä oteta 
kantaa.

Kulkuetapahtumat Helsinki-päivänä

Kulkueiden idea perustuu vuonna 1950 järjestettyyn Helsingin 400- 
vuotisjuhlakulkueeseen. Silloinen kulkue lähti Hakaniementorilta, jatkoi 
Pitkänsillan yli ja Unioninkatua pitkin Esplanadille ja lopulta Senaatintorille. 
Matkan varrella oli runsaasti ihmisiä seuraamassa kulkuetta ja sitä pidettiin 
onnistuneena tapahtumana.

Vuonna 2000 järjestetään kaksi erilaista kulkuetta, ja niihin liittyy myös muita 
tapahtumia. Historiallinen kulkue kertoo Helsingin historiasta ja Kaupungin 
kulkueessa esiintyvät tämän päivän virastot, kansalaisjärjestöt ja yritykset. 
Kulkueiden päätepisteissä järjestetään konsertit ja lapsillekin on järjestetty 
omaa ohjelmaa Sinebrychoffin puistossa. Alueellisesti ja ihmismäärältään 
kulkueet ovat suuri tapahtuma. Kulkueiden järjestelyihin ja toteutukseen 
osallistuu satoja vapaaehtoisia.

Kulkueet kulkevat saman reitin vastakkaisiin suuntiin, ja ohjelma huipentuu 
Kaupungintalon edessä. Sinne on järjestetty kutsuvieraille paikat seurata 
kulkueita. YLE televisioi suorana lähetyksenä tapahtumat Kaupungintalon



84

luota, jossa on nähtävissä tunnin mittainen ohimarssi. Kaupungintalon VIP- 
osan suunnittelusta vastaa Helsingin kaupunki. Kutsuvieraina ovat esimerkiksi 
Ruotsin kuningaspari.

Kulkueiden ja koko tapahtuman ohjaaja ja käsikirjoittaja on Kari Rentola. 
Skenografi on Samppa Lahdenperä. Sisällöstä vastaa johtoryhmä, johon 
kuuluvat Eeva Oittinen ja Jarmo Punkka Helsinki 450- 
vuotisjuhlaorganisaatiosta, Georg Dolivo, Elukka Eskelinen ja Jorma 
Bergholm Kulttuurikaupunkisäätiöstä, Kari Rentola sekä Samppa Lahdenperä.

Historiallinen kulkue

Historiallinen kulkue on PopZoo Promotions Oy:n tuotantoa. ELMU on laatinut 
budjettikehyksen ja on tapahtuman juridinen järjestäjätaho. Kulkue 
toteutetaan Rentolan käsikirjoituksen mukaan. Käsikirjoituksen tekoon on 
osallistunut myös Helsingin Kaupunginmuseo. Apulaistuottaja on Anneli 
Järvinen, tekninen tuottaja ja äänisuunnittelija on Jukka Kavén.

Historiallinen kulkue lähtee Hietalahden torilta kello 18.15. Kulkueen 
kulkunopeus on 40 metriä / min. ja koko kulkueen pituus liikkeessä on noin 
1000 metriä. Reitin kokonaispituus on noin kaksi kilometriä. Kulkueet on 
ajoitettu niin, että Historiallinen kulkue saapuu haluttuna hetkenä 
Kaupungintalon eteen. Kun Historiallisen kulkueen viimeinen on 
Kaupungintalon edessä, siinä on myös Kaupungin kulkueen ensimmäinen. 
Näin paikalla nähdään tunnin mittainen ohimarssi.

Historiallinen kulkue muodostuu noin neljästäkymmenestä kohtauksesta, jotka 
kertovat kaupungin historiasta kronologisessa järjestyksessä. Kulkueen 
puvustukseen ja lavastukseen on kiinnitetty erityisen suurta huomiota. 
Kulkueen aiheita ovat esimerkiksi rutto, sota,tulipalo, itsenäistyminen, 
olympialaiset ja ETYK. Kulkue lähtee Hietalahden torilta ja liikkuu Bulevardia 
ja Etelä-Esplanadia pitkin Senaatintorille.

Kaupungin kulkue

Kaupungin kulkue on Elmu-Yhtiö Oy:n kokonaistuotanto, jossa apuna etenkin 
Historiallisen kulkueen kanssa yhtenevissä asioissa on PopZoo Promotions 
Oy. Apulaistuottaja on Outi Alander Toteutus Oy:stä.

Senaatintorilta Hietalahden torille etenevä kulkue esittelee Helsingin 
kaupungin nykypäivää. Sen kulkunopeus on sama kuin Historiallisen 
kulkueen, ja sen kokonaispituus liikkessä on noin 1000-1500 metriä. Kulkueen 
toteuttavat eri virastojen, yhdistysten ja yritysten henkilökunnat ja 
vapaaehtoiset. Sitä jatketaan Kansalaisten ja Nuorison kulkueella teemalla 
Helsinki 500 vuotta.

Hietalahden tori

Tori on Historiallisen kulkueen lähtöpaikka ja Kaupungin kulkueen loppupiste. 
Ohjelma alkaa jo aiemmin päivällä, sillä torilla on tapahtumia koko päivän.
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Siellä on ruokamyyntiä ja anniskelupiste, ja päivän aikana sekä tori että 
iltatori. Torin vierelle rakennetulla lavalla esiintyvät kaupungin parhaat 
iskelmä-, pop- ja rockyhtyeet. Mukana on esimerkiksi UMO, Sami Saari, Maija 
Vilkkumaa ja Apulanta.

Päivän aikana lavalla on ohjelmaa, samoin kulkueiden välissä kello 19.00- 
20.00. Varsinainen iltakonsertti järjestetään kello 21.00-00.00.

Hietalahden torin tapahtumat ovat Nuorisoasiainkeskuksen NK-tuotantoa ja 
torikokonaisuuden vastuuhenkilö on Paul Kaijanen. Toteutus noudattaa 
sovittua sisältösuunnitelmaa ja ELMU:n laatimaa budjettikehystä.

Senaatintori

Senaatintorin ohjelma sisältää Helsingin kaupunginorkesterin, Helsingin 
Poliisisoittokunnan ja maan parhaiden tanhuryhmien esityksiä. Ruokamyynti 
noudattelee historiallista teemaa ja myös anniskelulle on varattu oma 
alueensa.

Ohjelma on "jotain hiljaista ja helppoa” ennen kello 19.00. Molempien 
kulkueiden kulkiessa torin kulmilla ei erityisiä esityksiä järjestetä. Kello 20.00 
alkaa Helsingin kaupunginorkesterin konsertti, joka kestää noin puolitoista 
tuntia. Sen jälkeen Poliisisoittokunta esiintyy akustisesti kirkon portailla kello 
21.30-22.15. Loppuillan ohjelmassa on vielä kaksi tanhuryhmää, jotka 
esiintyvät lavalla kello 23.00 asti.

Senaatintorin tuotanto on Elmu-Yhtiö Oy:n ja siellä Stuba Nikulan vastuulla.

Kaupungintalo

Poliisisoittokunta esiintyy Kaupungintalon edustalla 18.30-19.00. 
Kulkuetapahtuman huippu on kulkueiden yhteinen ohimarssi Kaupungintalon 
edessä alkaen kello 19.00. YLE TV1 kuvaa silloin tapahtuman suorana 
lähetyksenä.

Arvokkaimmat VIP-vieraat seuraavat ohjelmaa Kaupungintalon parvekkeelta, 
ja muut VIP-vieraat, eli noin 300 henkilöä, istuvat tai seisovat Kaupungintalon 
edessä jalkakäytävällä ja ajotiellä. Sofiankadulla on lisäpalveluita näille 
vieraille. Kaupungintalon VIP-alueesta Sofiankadulla vastaa ELMU ja Stuba 
Nikula.

Sinebrychoffin puisto

Puiston ohjelma on osa Taiteen Vaunut Leikkipuistoihin- projektia. Projektin 
koordinaattori on Titta Leikkari.
Alueelle ei rakenneta erityisesti tätä tapahtumaa varten rakennelmia, vaan 
tavoitteena on esitellä koko kesän kestävää tapahtumasarjaa. Koffin puisto on 
auki koko päivän, mutta ohjelma keskittyy ajalle kello 17.00-21.00.
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Tapahtumien markkinointi

Kulkueiden markkinoinnista huolehtivat pääosin Kulttuurikaupunkisäätiö ja 
Helsinki 450-vuotisjuhlaorganisaatio.

Vuonna 1950 kulkuereitti oli pidempi, noin viisi kilometriä pitkä. Siitä 
huolimatta koko matkan varrelle riitti runsaasti ihmisiä. Tämänkin 
juhlakulkueen odotetaan houkuttelevan kadunvarsille paljon katsojia. Kulkueet 
on iso tapahtuma, ja se saa varmasti riittävästi näkyvyyttä. Markkinointi ei 
tässä tapauksessa painotu houkuttelemaan paikalle ihmisiä, vaan sen tehtävä 
on enemmän informatiivinen.

Tiedottamisella pyritään pitkälti varmistamaan asioiden sujuminen. 
Kaupunkilaisia halutaan etukäteen valistaa myös niistä ongelmista, mitä näin 
suuri tapahtuma väistämättä aiheuttaa esimerkiksi liikenteelle. Tapahtumasta 
annetaan positiivinen mielikuva, mutta muistutetaan, että kaupunki on 
sekaisin tapahtuman ajan.

Tiedotus painottuu käsiohjelmaan ja “kylmään faktatiedottamiseen” 
esimerkiksi HKL:n kulkuneuvoissa. Bussiliikenteen pitäisi toimia suhteellisen 
hyvin tapahtumapäivänä, mutta raitiovaunuilla voi olla ongelmia. 
Mannerheimintien ja Aleksanterinkadun oletetaan toimivan suurimman osan 
ajasta tyydyttävästi. Alueella on useita parkkihalleja, joista poispääsy voi olla 
ongelmallista. Näitä ovat esimerkiksi Stockmannin, Makkaratalon, Kluuvin ja 
Kaisaniemen pysäköintitilat.

Koska kyseessä on ilmaistapahtuma, ei mainonnalla tarvitse pyrkiä 
herättämään hyvissä ajoin lipunostohalukkuutta. Markkinointi painottuu 
kesäkuun alkuun, jolloin tapahtumaan on enää pari viikkoa. Kaupungille 
tulevien ihmisten lukumäärä riippuu erityisesti säästä, ja muutenkin 
tämänkaltaisiin tapahtumiin osallistuminen on usein viimehetken päätös.

Suurin osa katsojista seuraa tapahtumia televisiosta.

Budjetti

Helsingin 450-vuotisjuhlakulkuetapahtuman kokonaisbudjetti on noin neljä 
miljoonaa markkaa. Suuri osa kuluista, eli runsas neljännes, aiheutuu 
Historiallisesta kulkueesta. Kaupungin kulkueen maksavat lähinnä virastot.

Kustannukset jakaantuvat seuraavasti.

1
2
3
4
5
6
7
8

Historiallinen kulkue noin 1 000 000
Kaupungin kulkue noin 450 000
Senaatintori noin 195 000
Kaupungintalo noin 250 000
Hietalahden tori ja Koff noin 240 000
Huolto, lisählöstö, turvallisuus 371 000
Tiedotus noin 280 000
Palkat, tuotanto, hallinto noin 1 185 000
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7.2 Elmu-Yhtiö Oy

7.2.1 Tuotantoyhtiön näkemys projektista

Kesällä 1999 pidettiin ensimmäinen tapaaminen, jossa etsittiin tapahtumalle 
tuottajaa. Ongelmana oli, ettei löytynyt tuotantoyhtiötä tai tuottajaa, jolla olisi 
ollut aikaa keskittyä vain tähän projektiin.

Syksyllä 1999 sisällöstä vastannut johtoryhmä valmisteli ideat kulkueiden ja 
muiden oheistapahtumien toteuttamiseksi. Johtoryhmään kuuluivat Helsingin 
450-vuotisjuhlaorganisaatiosta Jarmo Punkka ja Eeva Oittinen, 
Kulttuurikaupunkisäätiösta Georg Dolivo, Jorma Bergholm ja Elukka 
Eskelinen sekä ohjaaja-käsikirjoittaja Kari Rentola ja skenografi Samppa 
Lahdenperä.

Helsingin kulttuurikaupunkisäätiö ulkoisti kulkueet Elmu-Yhtiö Oy:lle. Siellä 
tuotannosta vastasi Production Manager Stuba Nikula.
Stuba Nikula vaikutti sisältöön ainoastaan siten, että hän laati budjettiraamit.

Historiallinen kulkue vaati niin suurta määrää henkilöstöä ja 
erityisammattitaitoa, ettei sitä ELMlhssa ollut. Tämän takia ELMU teki 
“aliulkoistussopimuksen” PopZoon kanssa. PopZoolla on huomattavasti 
enemmän tuottajia töissä kuin ELMU:ssa, jossa osia tuotannoista tehdään 
ostopalveluina.

Historiallisen kulkueen tuotannosta vastasi PopZoo ja siellä Anneli Järvinen, 
joka toimi apulaistuottajana. Tekninen tuottaja ja äänisuunnittelija oli Jukka 
Kavén, joka vastasi omalta osaltaan myös Kaupungin kulkueen toteutuksesta.

Kulkueet oli iso tapahtuma, jossa pelkästään lupaprosessi oli hankala. 
Tapahtumaan liittyi toreja ja muita kaupungin yleisalueita, ja pelkästään 
yhteydet kaupungin eri viranomaisiin vaativat aikansa. Koska Nikula oli 
aiemmin järjestänyt esimerkiksi Kaivopuiston kansanjuhlia, hän tunsi omien 
sanojensa mukaan kaupungin byrokratiaa. Silti hänestä oli vaikeaa selvittää, 
mitä tietoa oli kenelläkin ja kuka mistäkin asiasta päättää.

Kulkueissa oli mukana noin 1300 vapaaehtoista ja niihin osallistui lähes 40 eri 
virastoa. Käytännössä viisi ihmistä piti yhteyttä 1500 ihmiseen tapahtuman 
toteutumisen varmistamiseksi.

ELMUJIa oli tuotantovastuu koko tapahtumasta. Koska kyseessä oli 
ilmaistapahtuma, vastuu tarkoitti tapahtuman toteuttamista suunnitelmien 
mukaan sovitulla budjetilla. Kulkueita ei Nikulan mukaan varsinaisesti 
markkinoitu, vaan tapahtumasta tiedotettiin vähän mutta vahvasti. Nikula 
sanoi: “Tiedotus painottaa sitä, että tapahtuma tulee häiritsemään kansalaisia 
ihan h..sti”.
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Televisiointi varmisti, että kaikki halukkaat näkivät tapahtuman.

Tammikuussa 2000 Kulkueet nousivat säätiön prioriteettilistalla kärkeen. 
Tapahtuma oli suuri, näkyvä ja kallis, ja se vaati monien tahojen yhteistyötä 
onnistuakseen.

Stuba Nikulalla ei omien sanojensa mukaan ollut taiteellisia ambitioita 
tapahtuman suhteen. Kulkueiden sisältö ei ollut hänen työssään niinkään 
tärkeä, se oli muiden vastuulla. Oleellista oli se, että kaikki toimisi kuten pitää. 
Logistiikka ja käytännön järjestelyt ratkaisivat toteutuksen onnistumisen. 
Taiteellisen panoksensa Nikula tiivisti lauseeseen: "Muistakaa 3.5 metriä!” Se 
on se korkeus, jolla Helsingin raitiovaunujen sähköjohdot sijaitsevat.

Koulutukseltaan Stuba Nikula on tietojenkäsittelyopin ja matematiikan 
opettaja. Omien sanojensa mukaan hänen työnsä tuottajana ei loppujen 
lopuksi ole niin kaukana hänen saamastaan koulutuksesta. Tuottamisessa on 
tärkeää laskeminen, ajoitus ja asioiden organisoiminen. Budjettiraamit ovat 
usein konkreettisin ja ainoa keino, jolla hän puuttuu sisältöön.

7.2.2 Tuottajan mielipide yhteistyöstä säätiön kanssa

Stuba Nikula kritisoi säätiön toimintaa siitä, että tuotannon alkuvaiheessa 
säätiön ulkoistaessa tapahtumaa ja etsiessä toteuttajia ei hänen mukaansa 
edes tiedetty, minkäläista osaamista tarvittaisiin. Säätiöllä oli hänen 
mukaansa vain ajatus kulkueista, mutta ei aavistustakaan siitä, etsivätkö he 
tuottajaksi teatterin vai massatapahtumien osaajaa.

Nikula epäili säätiön osaamista ilmaistapahtumien järjestämisessä. Hänen 
mielestään säätiö oli suunnitellut sisällön tapahtumaan, josta he eivät 
ymmärtäneet mitään. Nikula näkikin kulkueet enemmänkin Helsingin 450- 
vuotisjuhlaorganisaation ja ELMU:n yhteisenä projektina. Säätiö maksoi 
kustannukset, koska oli tapahtuman tilaaja.

Kulttuurikaupunkisäätiö ulkoisti tässä tapauksessa myös sponsorihankinnan. 
Nikula ihmetteli sopimusta, jonka mukaan "ELMU.n tuli kattaa sponsorirahalla 
300 000 markkaa tai muuten se saisi tarvittavan summan säätiöltä”. 
Määrittelemättä jäi Nikulan mielestä se, miten kovasti ELMU:n tuli yrittää 
hankkia varoja. Postituskampanjalla ja säätiön “puffauksen avulla" kokoon 
saatiin runsaat 60 000 markkaa, jolloin ELMU oli tehnyt osansa sopimuksesta.

Positiivisena Nikula näki sen, etteivät säätiön sponsorit liittyneet millään lailla 
kulkueisiin. Logoja ei näkynyt missään eikä tapahtumiin myyty sponsoritilaa. 
Seikka oli Nikulalle ratkaiseva, kun hän päätti lähteä mukaan projektiin. Nikula 
sanoi: “Kulttuurisponsorointi on kasvussa, mutta kaupallinen toimija ja 
kaupunki eivät sovi yhteen.” Nikula myös ihmetteli: “Miksi säätiö myy itsestään 
näkyvyyttä, vaikka se on osittain verovaroilla maksettua.”

Kulttuurikaupunkisäätiön toiminta sai Nikulalta osakseen kritiikkiä myös siitä, 
että säätiö kylläkin ulkoisti taloudellisen riskin, mutta ei antanut vastineeksi
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sananvaltaa tai luottamusta. Sopimus tuntui hänestä epäoikeudenmukaiselta. 
Nikula koki, että toisella osapuolella oli kaikki valta ja toinen osapuoli kantoi 
riskin.

Nikulan mukaan suurin hyöty tästä projektista oli yhteistyö Helsingin 
kaupungin, ei Kulttuurikaupunkisäätiön kanssa. Ottaessaan yhteyttä eri 
yhteistyötahoihin Nikula kertoi edustavansa ELMU:a tai tuottavansa Helsingin 
kaupungin projektia. Yhteistyöstä säätiön kanssa ei Nikulalla sitävastoin ollut 
kovinkaan positiivista käsitystä.

Stuba Nikula sanoi, ettei alunperin halunnut mukaan Kulttuurikaupunkisäätiön 
projekteihin. Kulkueet olivat kuitenkin selvästi Helsingin, eikä säätiön 
tapahtuma. Nikula näki tässä tapauksessa mahdollisuuden oppia entistä 
paremmin tuntemaan Helsingin kaupungin virastojen toimintatapoja. Kulkueet 
oli suuri projekti ja Nikula tapasi kaikkien virastojen edustajia. Hän loi suhteita 
ja kehitti verkostoaan kaupungin eri toimijoiden kanssa. Kulkueiden 
tuottamisen myötä Nikula kehitti tulevia toimintamahdollisuuksiaan 
Helsingissä.

7.3 Kulttuurikaupunkisäätiön näkökulma

7.3.1 Tuottajan näkemys säätiön toiminnasta

Kulttuurikaupunkisäätiön edustajana kulkueprojektissa toimi tuotantopäällikkö 
Elukka Eskelinen. Hän tuli säätiöön syksyllä 1997 PopZoo Promotions Oy:n 
omistajan paikalta Georg Dolivon pyynnöstä. Eskelinen tunsi Dolivon 
Helsingin Juhlaviikoilta. Omien sanojensa mukaan hän ei ole koskaan katunut 
ratkaisuaan lähteä mukaan Kulttuurikaupunkisäätiöön.

Eskelinen toimii Dolivon alaisuudessa yhtenä viidestä tuotantopäälliköstä. 
Hänen tuotantoryhmänsä vastaa kaupunkitapahtumista, arkkitehtuurista, 
muotoilusta, rytmimusiikista, valokuvasta, elokuvasta ja mediasta. 
Tuotantoryhmät ovat itsenäisiä, mutta rajat eri ryhmien teemoille eivät ole 
tarkkoja. Esimerkiksi kaupunkitapahtumia on eri ryhmissä.

Säätiössä Eskelisen toimenkuva muodostuu yhteistyössä oman 
tuotantoryhmän, muiden tuotantopäälliköiden ja Georg Dolivon välillä. He 
suunnittelevat yhdessä projektiensa toteutusta ja kehittelevät ideoita.

Eskelinen näkee säätiön palveluorganisaationa. Heidän tulee hänen 
mukaansa selvittää mitä halutaan, ja sitten budjetin puitteissa pyrkiä 
toteuttamaan se. Säätiö käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita tehdessään 
päätöksiä projektien toteuttamisesta. Säätiön tehtävät ja tavoitteet ovat 
lähtökohtana sille, mitä tapahtumia valitaan ohjelmistoon. “Päätös syntyy 
kokonaisvaltaisesti; sisältö ja taloudelliset sekä tuotannolliset realiteetit 
ratkaisevat tehdäänkö vai ei.” Oleellista on myös se, mitä muuta 
ohjelmistossa on samalta kulttuurin alueelta.
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Säätiön sisältä tuli Eskelisen mukaan ohjelmistoa täydentäviä ideoita siksi, 
että säätiö on näköalapaikka kulttuurivuoden tapahtumiin. Säätiön tuottajilla 
oli jo ohjelmiston suunnitteluvaiheessa tietoa siitä, mitä ohjelmistoon oli jo 
valittu ja mitä sinne kaivattiin lisää.

Kritiikkiä Eskelinen antoi siitä, että ihmisiä vaivasi “megalomanian puute.’’ 
Ohjelmistoon tarjottiin hänen mielestään liian jalat maassa olevia tuotantoja. 
Eniten häntä harmittikin toteutumatta jääneet mahdollisuudet, esimerkiksi 
kevyen musiikin alueelta jäivät puuttumaan suuret ja erilaiset projektit. 
Eskelinen totesi: "Lähinnä tilanteessa oma ego itkee, kun itselle tärkeät asiat 
eivät toteudu”.

Hän olisi kaivannut juhlavuodelta enemmän kulttuurivientiä ja -tuontia. Itse 
tarjontaan hän oli suhteellisen tyytyväinen, mutta korosti, että yleisö päättäisi 
viimekädessä onnistuiko säätiö rakentamaan mielenkiintoisen ohjelmiston. 
"Oikeastaan vasta muutaman vuoden kuluttua nähdään, jäikö vuodesta jotain 
pysyviä jälkiä elämään”.

Erityisen positiivisena Eskelinen näki sen, että säätiö oli ottanut mukaan 
lähiöaspektin ja lapset. Varsinkin taidekasvatus oli hänen mielestään tärkeää. 
Ratkaisu oli hänen mukaansa paljon parempi, kuin että ”olisi tuotu monta 
Placido Domingoa. ”

Joitakin ohjelmasektoreita Eskelinen kuvasi hiukan profiilittomiksi. Etenkin 
arkkitehtuuriosasto jäi hänen mukaansa vaillinaiseksi. Arkkitehteja olisi pitänyt 
jo aiemmin motivoida suunnittelemaan ja luomaan.

Taide-eliitti on kritisoinut ohjelmistoa teemattomaksi. Eskelisen mielestä 
säätiö ei voinut kuitenkaan rajata pois sellaisia hankkeita, jotka eliitti jostain 
syystä tuomitsi. Eskelinen koki, että yleisön mielipide olisi tärkeämpi.

Eskelinen viihtyy työssään Kulttuurikaupunkisäätiössä. Hänen mielestään 
ohjelmistokokonaisuus on monipuolinen ja hyvä, eikä se ole missään 
vaiheessa ollut tuotannollisesti poissa käsistä. Säätiössä ei ole esimerkiksi 
luvattu isoja rahoja, joita ei sitten olisikaan ollut. Säätiöllä on Eskelisen 
mukaan homma hanskassa.

Tukholmassa 1998 tilanne ei ollut yhtä hyvä. Itsenäiset, vahvat 
projektinvetäjät sitoutuivat liian isoihin tuotantoihin. He lupailivat rahoja, joita 
ei sitten ollutkaan, ja projektit kasvoivat valtavasti. Tukholman kaupunki tuotti 
itse parikymmentä suurinta projektia, eikä lopputulos ollut Eskelisen mielestä 
ainakaan taloudellisesti kehuttava.

Eskelinen kertoi, että talous- ja viestintäjohtaja Jorma Bergholm ”päätti ja 
lupasi heti alussa, että talous ei mätä". Jo vuodesta 1997 asti Eskelinen oli 
varma siitä, että tuotannolliset! ja taloudellisesti kulttuurivuosi onnistuisi. 
Varmuus syntyi siitä, että projektit ulkoistettiin. Allekirjoitetut sopimukset 
tuotantoyhtiöiden kanssa olivat hänen mukaansa ”vahva signaali siitä, että 
vaikka projektit muuttuvat ja kehittyvät, ne toteutuvat joka tapauksessa”. 
Ainoastaan kaksi projektia on jäänyt suunnitelmista huolimatta toteutumatta.
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Kulkueet olivat Helsingin Kaupunginmuseon idea. Heidän toiveenaan oli 
vuoden 1950 historiallisen kulkueen kaltainen tapahtuma kansalaisjuhlineen 
Stadionilla. Helsingin 450-vuotistoimikunta pyysi tapahtumasta tarjousta 
Helsingin Kaupunginteatterilta. Tarjousta ei kuitenkaan voitu hyväksyä, sillä 
sitä pidettiin liian kalliina.

Syksyllä 1998 pidettiin palaveri, jossa mietittiin, minkälainen olisi nykypäivän 
kulkue. Kokoukseen osallistuivat Leena Arkio Kaupunginmuseosta, Eeva 
Oittinen Helsingin 450-vuotisjuhlaorganisaatiosta sekä Georg Dolivo ja Elukka 
Eskelinen Kulttuurikaupunkisäätiöstä. Palaverissa syntyi idea neljästä 
kulkueesta. Kaksi kulkuetta, Kaupunkikulkue ja Historiallinen kulkue, kulkisivat 
päinvastaisiin suuntiin Hakaniementorin ja Hietalahden torin välillä. Toiset 
kaksi, Kansalaisjärjestöjen ja Nuorison kulkueet liikkuisivat samoin 
vastakkaisiin suuntiin Töölöntorin ja Senaatintorin välillä.

Idean pohjalta tehty projektiluonnos käsiteltiin Helsingin kaupungilla ja projekti 
hyväksyttiin juhlistamaan Helsinki-päivää. Kaupunki ja Kulttuurikaupunkisäätiö 
sopivat, että projektin tuottaa säätiö. Lisäksi sovittiin, että kulut puolitetaan 
säätiön ja kaupungin välillä. Tavoitebudjetti oli 4 mmk.

Keväällä 1999 valittiin käsikirjoittaja-ohjaajaksi Kari Rentola ja skenografiksi 
Samppa Lahdenperä. Sisältöä ja toteutusta kehittelemään muodostettiin 
johtoryhmä, johon kuuluivat Rentolan ja Lahdenperän lisäksi 
Kulttuurikaupunkisäätiön Eskelinen, Dolivo ja Bergholm sekä Helsingin 450- 
vuotisjuhlaorganisaatiosta Eeva Oittinen ja Jarmo Punkka.

Kesällä 1999 kulkueiden lukumääräksi päätettiin kaksi, ja kulkueiden 
päätepisteiksi valittiin Hakaniementori ja Senaatintori. Toinen kulkue olisi 
Historiallinen kulkue ja toinen Kaupungin kulkue.

Seuraava ongelma olikin, kuka pystyisi toteuttamaan tapahtuman. Tuottajan 
saaminen kulkueille kesti kauan.

Mahdollisena yhteistyökumppanina pidettiin esimerkiksi
Nuorisoasiainkeskusta. Tuottajaksi yritettiin saada myös Marko Röhr 
Productions Oy, mutta Röhr ei ollut kiinnostunut projektista. Eräs idea oli 
sijoittaa kaupungille screenejä, joista tapahtumia olisi voinut seurata 
reaaliaikaisena. Ajatusta ei kuitenkaan voitu toteuttaa, koska sille ei koettu 
olevan oikeaa tekijää Röhrin kieltäydyttyä. Screenit olisivat myös olleet liian 
kalliit.

Eskelinen kysyi sitten toukokuussa 1999 Stuba Nikulaa ja Elmu-Yhtiö Oy:tä 
tuottajaksi. Nikula oli järjestänyt esimerkiksi Kaivopuiston kansanjuhlia ja 
Radio Cityn juhlakulkueen. ELMU:n kanssa tehtiin sopimus syksyllä 1999, 
jonka mukaan se on tapahtuman juridinen järjestäjä ja päätuottaja.

Keväällä 2000 ELMU:n tutkittua tilannetta todettiin, ettei kulkuetta voida enää 
nykypäivänä järjestää kulkemaan Hakaniementorilta Senaatintorille. Pitkäsilta 
on liikenteen kannalta hyvin olennainen kulkuväylä, eikä sitä voida sulkea
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liikenteeltä tapahtuman ajaksi. Kulkueiden päätepisteiksi valittiin tällöin 
Senaatintori ja Hietalahden tori.

7.3.2 Säätiön tuottajan näkemys projektista

Elukka Eskelisen mukaan parasta kulkueissa oli se, että “onnistuessaan 
tapahtuma olisi sykähdyttävä, komea asia. Kulkueet ovat perinteistä 
karnevaalia".

Projekti oli Eskelisen mukaan haastava. Neljän miljoonan markan budjetti oli 
iso ja tapahtuman tuotanto sisälsi hänen mukaansa “tuhansia osa-alueita”. 
Hän oppi ammatillisesti hyvin paljon, koska ei ollut tehnyt mitään vastaavaa 
aiemmin. Vaikeutena työssään hän koki enemmänkin aikapulan kuin 
rahapulan.

Keväällä 2000 kulkueet veivät yhdessä Café 9:n kanssa Eskelisen työajasta 
lähes puolet. Töölönlahden paviljonki vei myös runsaasti aikaa. Muut noin 
neljäkymmentä hanketta työllistivät sillä hetkellä vähemmän. Koska 
kulkueprojekti oli syntynyt säätiön ja kaupungin yhteishankkeena ja koska 
kaupunki erillisrahoitti hanketta merkittävästi, säätiö, ja sitä kautta Eskelinen 
oli taloudellis-tuotannollisessa vastuussa Helsingin kaupungille taphtuman 
toteutumisesta. Tuotantovastuun lisäksi Eskelinen koki myös henkilökohtaista 
vastuuta onnistumisesta, sillä ajatus useammasta kulkueesta oli alunperin 
hänen ideansa.

ELMU:n Stuba Nikula halusi Historialliseen kulkueeseen teatteriosaamista. 
Sen takia mukaan otettiin PopZoo Promotions Oy:n Katariina Lehtonen. 
Eskelinen näki Lehtosen ajankäytön ongelmana, sillä Lehtosella ei ollut aikaa 
paneutua kulkueeseen riittävästi. Lehtosta työllisti enemmän Alangon ja 
Lindforsin Labra. Eskelinen epäili myös budjetin pitämistä Lehtosen 
tuottaessa Historiallista kulkuetta.

Puolivälissä maaliskuuta 2000 Lehtonen lähti PopZoosta ja hänen tilalleen tuli 
tuottajaksi Anneli Järvinen. Järvinen on Ryhmäteatterin entinen tuottaja ja 
Eskelinen pitää häntä pätevänä henkilönä.

Kaupungin kulkueen tuotantopäällikkö oli Outi Alander. Kulkue 
vastuullistettiin kaupungin virastoille ja toimijoille. Helsinki on valmis 
organisaatio ja toteuttajat olivat pääasiassa virastojen henkilöstöä, joten 
organisatorisesti järjestely oli selkeä. Yksittäiset virastot saivat Eskelisen 
mukaan vapauden tehdä mitä halusivat.

Historiallisen kulkueen tilanne oli erilainen siinä mielessä, että 
organisatorisesti järjestelmä ei ollut yhtä selkeä. Perustilanne oli sama, eli 
kaupunki ja säätiö maksoivat, ELMU ja alihankkijat tuottivat. Eri kohtauksille ei 
kuitenkaan ollut selvää vastuutahoa niin kuin Kaupungin kulkueessa. 
Tapahtumaa tehtiin tarkkojen suunnitelmien mukaan, ja käytännön 
suunnittelu-, tuotanto- ja budjetointiprosessi oli Eskelisen mukaan raskas.
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Torien ohjelmat olivat yhteisten sisältösuunnitelmien mukaisia. Hietalahden 
torin tuotantopäällikkö oli Nuorisoasiainkeskuksen Paul Kaijanen, 
Senaatintorin ja Kaupungintalon osuudesta vastasi ELMlkn Miikka Valtonen 
ja Sinebrychoffin puistosta puolestaan Taiteen Vaunut Leikkipuistoihin- 
projektin projektisuunnittelija Titta Leikkari.

Projektin toteutukseen liittyi ongelmia. Sää vaikuttaa aina
ulkoilmatapahtumien onnistumiseen. Huhtikuun 2000 lopulla ei oltu vielä 
millään lailla varauduttu sateeseen. Elukka totesikin, että kulkueita varten 
tulisi tilata tuhat läpinäkyvää sateenvarjoa.

Toinen ongelma oli sisällöllinen. Historiallinen kulkue oli erittäin 
kunnianhimoinen projekti. Eskelinen mietti, välittyisikö sanoma pienten 
historiallisten näytelmien kautta. “Jaksaisiko kulkue vangita yleisön
mielenkiinnon?”

Eskelinen totesi käyneensä jatkuvaa kädenvääntöä Kari Rentolan kanssa. 
Hänestä tuntui ajoittain siltä, että Rentola oli väärä ihminen tähän projektiin. 
Rentolalla oli Eskelisen mielestä liian konservatiivinen näkemys. Historiallinen 
kulkue muodostui Eskelisen mukaan perinteiseksi kulkueeksi, joka ei millään 
lailla kyseenalaistanut Helsingin historiaa.

Lopputulos oli Eskelisen mielestä kuitenkin “ihan ok”. Historiallinen kulkue oli 
hänen mielestään tehty ymmärrettäväksi suurille joukoille, joten perinteiset 
ratkaisut saattoivat olla hyväkin ratkaisu. Tuotantoprojekti oli Eskelisen 
mielestä aivan normaali siinä, että ohjaaja puolusti näkemyksiään.

Ongelmana oli myös se, kohtaisivatko harjoitusaikataulut ja lavasteiden 
valmistuminen niin, että kulkue onnistuisi. Puvut olivat valmiit hyvissä ajoin, 
mutta rakennelmien kanssa oli ongelmia. Eskelinen pohti myös sitä, miten 
kulkueet käytännössä saataisiin muodostettua itse juhlapäivänä.

Kritiikkiä Eskelinen antoi tuottajille siitä, että projektiin ei keskitytty riittävän 
ajoissa. Loppuvaiheessa, pari kuukautta ennen tapahtumaa, kaikki eteni 
tehokkaasti, mutta silloin oli aikaa liian vähän. Eskelisen mielestä sama tahti 
olisi pitänyt olla jo puoli vuotta aiemmin.

Eskelisen mukaan kulkueet olivat suurinta, mitä Nikula oli koskaan aiemmin 
tehnyt. Nikula oli kaukana operatiivisesta toiminnasta, sillä hänellä oli “kaikki 
isot kakut”. Nikulan vastuulla oli tapahtuman infrastrukstuuri. Hän hoiti luvat, 
huolehti liikennejärjestelyistä ja vastasi budjetista.

Roolijako säätiön ja tuotantoyhtiön välillä oli välillä epäselvä. “Kuka oikein 
tuottaa kulkueita?” Eskelinen kertoi Nikulan toistuvasti todenneen: “Jos 
ulkoistat, niin ulkoistat.” Eskelinen kuitenkin koki velvollisuudekseen vahtia 
tuotantoyhtiön toimia. Jos jotain huomautettavaa oli, tuli hänen myös 
mielestään mainita asiasta. Eskelinen myönsi olevansa “besserwisser”, joten 
hänellä oli usein sanottavaa asioista.
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Kulkueet olivat mukana säätiön katalogissa ja esitteissä, sekä esimerkiksi 
yleisölehdessä, joka ilmestyi toukokuun puolivälissä. Yleisölehden painos oli 
yli kaksi miljoonaa.

Markkinointi painottui kahteen viimeiseen viikkoon, jolloin siitä tiedotettiin 
tehokkaasti. Helsingin Sanomissa oli puolen sivun ilmoitus ja Helsinki 450- 
vuotisjuhlaorganisaatio teki lehteen liitteen, jossa kerrottiin eri tapahtumista.

Ilmaistapahtumaa ei Eskelisen mielestä olisi edes kannattanut mainostaa 
kuukautta aiemmin, sillä se olisi vain unohtunut. Huomattavaa oli tässä 
tapauksessa myös se, että kaikki halukkaat eivät olisi edes mahtuneet 
katsomaan. “Yli kuusisataa tuhatta ihmistä yhden kilomethn matkalla olisi 
mahdoton ajatus”.

Televisiosta suorana lähetyksenä näki kulkuetapahtumat useampi kuin mitä 
kaduille olisi mahtunut. Heidän takiaan esimerkiksi puvut tehtiin suurella 
pieteetillä.

7.4 Yhteenveto

Kulkuetapahtumat olivat osa Helsingin 450-vuotisjuhlallisuuksia. 
Kulttuurikaupunkisäätiö ulkoisti projektin Elmu-Yhtiö Oy.lle, joka kantoi 
kokonaisvastuun ja toteutti tapahtumat yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. 
Kaupunkikulkue rakennettiin yhteistyössä Helsingin kaupungin 450- 
vuotisjuhlaorganisaation, kaupungin virastojen ja yhdistysten kanssa. 
Nuorisoasiainkeskus toteutti Hietalahden torin populaarikonsertteineen. 
Historiallisen kulkueen tuotti PopZoo Promotions Oy. Senaatintorin ja 
Kaupungintalon ohjelmasta vastasi ELMU. Sinebrychoffin puistossa oli lapsille 
Taiteen Vaunut Leikkipuistoihin- projektin tapahtuma.

Yhteistyö säätiön ja tapahtumasta vastaavan ELMU:n välillä ei ollut täysin 
ongelmatonta, sillä tuottajilla oli erilaiset näkemykset monista asioista. Säätiön 
roolista oltiin eri mieltä. Projektissa korostui myös erilainen tapa tehdä töitä. 
Vaikka molemmat osapuolet ymmärsivät toisiaan jossain määrin, ei 
yhteisymmärrystä syntynyt siitä, miten asiat olisi pitänyt tehdä. Syynä 
vastakkainasetteluun oli suurimmaksi osaksi syynä tuottajien omat 
henkilökohtaiset ominaisuudet. Molemmilla oli erilainen käsitys omasta 
roolistaan.

Tilanne oli samanlainen kuin lähes kaikissa tutkituissa säätiön ja 
tuotantoyhtiöiden välisissä yhteistyöprojekteissa. Tuottajien aiemmat 
kokemukset ja taustat vaikuttivat niin, että tuotantotapa oli erilainen. 
Institutionalistisen näkökulman mukaista oikeaa toimintatapaa ei siis ole alalla 
havaittavissa (esim. Meyer & Rowan 1991), vaan alalla korostuvat 
verkostoteorian mukaiset oletukset maineen, tunnettuuden ja 
henkilökohtaisten ominaisuuksien merkityksestä. (Håkansson & Snehota 
1995) Alan uutuuden takia ei sillä ole vielä ehtinyt tapahtua isomorfisia 
prosesseja, eli organisaatioiden ja muiden toimijoiden toimintatavat ovat yhä 
hyvin erilaisia. (Esim. DiMaggio & Powell 1983)
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Verkostoteoriassa korostetaan luottamuksen merkitystä. Luottamus kehittyy 
osapuolten välisessä vuorovaikutuksessa, ja se on oleellinen tekijä yhteistyön 
kokemisen kannalta. (Håkansson & Snehota 1995) Luottamuksen 
rakentuminen on sosiaalinen prosessi, ja siihen vaikuttavat yhteiset 
kokemukset ja aiemmat tapahtumat. Luottamuksen puuttuminen osoittaa, 
etteivät toimijasidokset ole kehittyneet molemminpuolisen sitoutuneisuuden ja 
keskinäisen mielenkiinnon kautta. Verkostoteorian mukaan verkostoituminen 
on välttämätöntä, mutta toimijat voivat valita, mihin verkostoon liittyvät. Tällöin 
vuorovaikutussuhteet ovat molemminpuolisesti toivottuja ja hyödyttävät 
kaikkia osapuolia. Tässä projektissa luottamuksen puuttuminen näkyi toisen 
osapuolen toimintatapojen arvosteluna. Yhteistyö kyseenalaistettiin ja sen 
merkitystä vähäteltiin.

Tuottajat kokivat kulkueprojektin ongelmista huolimatta positiivisena. 
Eskelinen korosti sitä, miten opettavainen kokemus oli tuottaa näin iso 
tapahtuma. Nikulalle parasta oli uusien suhteiden ja verkoston luominen 
Helsingin kaupungin toimijoihin. Hän koki, että virastojen toimintatapojen 
oppiminen ja oikeat kontaktit auttavat häntä jatkossakin omassa työssään.

8 SEITSEMÄS TAIVAS - ELOKUVAVUOSI 00

8.1 Seitsemäs taivas - Elokuvavuosi 00 

Elokuvafestivaalin sisältö ja tavoitteet

Seitsemäs taivas on yksi suurimmista Helsingin kulttuurikaupunkisäätiön 
tukemista hankkeista. Se on elokuvafestivaali, joka kestää koko vuoden 2000. 
Ohjelmisto koostuu uusista eurooppalaisista ja kotimaisista elokuvista, 
vanhoista suosikeista, kaupunkidokumenteista sekä lasten- ja lyhytelokuvista. 
Vaikka painopiste onkin eurooppalaisissa elokuvissa, ei 
maahanmuuttajiakaan ole unohdettu. Joka kuukausi esitetään vähintään yksi 
elokuva Aasiasta, Afrikasta tai Etelä-Amerikasta.

Tämä torstaista sunnuntaihin kestävä tapahtuma järjestetään joka kuukauden 
viimeisenä viikonloppuna ja sen teemana on ihmisen elämänkaari syntymästä 
kuolemaan. Kuukausittain vaihtuvia aiheita tarkastellaan eri kulttuurien 
näkökulmasta. Teemoja ovat

- Tammikuu: Syntymä
- Helmikuu: Lapsuus
- Maaliskuu: Nuoruus
- Huhtikuu: Rakkaus ja Häät - tai sitten ei!
- Toukokuu: Perhe
- Elokuu: Työ ja juhlat
- Syyskuu: Toinen rakkaus
- Lokakuu: Tulevaisuus
- Marraskuu: Kuolema
- Joulukuu: Joulukuun ja uudenvuoden juhlat
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Joulukuun tapahtuma ja koko vuoden päätösohjelma järjestetään yhteistyössä 
Tallinnan Pimeät Yöt - elokuvafestivaalin kanssa. Elokuvalaiva Helsingistä 
Tallinnaan päättää festivaalin.

Seitsemäs taivas sisältää lisäksi erillisiä elokuvatapahtumia. Elokuva- ja 
luentosarja Film & Philosophy toteutetaan yhteistyössä Nykytaiteen museon 
kanssa. Esitysviikonloppujen aikana järjestetään Kiasmassa 12 luentoa ja 
niihin liittyvää elokuvaesitystä. Tapahtumien tarkoituksena on herättää 
keskustelua elokuvan ja todellisuuden suhteesta, elokuvan vaikutuksesta ja 
elokuvasta filosofiana.

Huhtikuussa järjestetään Orionissa Elokuvia Pietarin koulukunnasta- 
tapahtuma yhdessä Suomen elokuva-arkiston kanssa. Ateneumissa 
toteutetaan Valtion taidemuseon kanssa elokuvasarja Seitsemäs taide. 
Syksyllä järjestetään yhdessä Kansainvälisen kulttuurikeskus Caisan kanssa 
Cinema Caisa - elokuvia maahanmuuttajamaista- tapahtuma.

Sandrew Metronome Distribution Oy:n kanssa esitetään Kuukauden elokuva. 
Se on aina uusi laatuelokuva, joka on tulossa kaupalliseen levitykseen 
seuraavassa kuussa.

Festivaalityöryhmän jäsenten kokoama ohjelmisto sijoittuu kaupallisen 
elokuvan ja taide-elokuvan väliin. Osa on aiemminkin Suomessa esitettyä, 
osa nähdään täällä nyt ensimmäistä kertaa. Ohjelmisto käsittää yli sata lyhyttä 
ja pitkää elokuvaa.

Työryhmään kuuluvat:
Marianna Kajantie, Helsingin kaupungin kulttuuriasiainkeskus 
Helena Ylänen, Helsingin Sanomat
Kirsi Tykkyläinen ja Marja Pallassalo, Suomen elokuvasäätiö 
Petri Kemppinen ja Matti Paunio, Yleisradio TV1:n ohjelmahankinnat 
Göran Michelsson, Viirus-teatteri 
Pekka Lanerva, 7. Taide ry.

Ohjelmisto kiertää kunkin viikonlopun aikana useammassa esityspaikassa. 
Esityspaikkoja ovat esimerkiksi Diana, Maxim ja Kiasma keskustassa, Stoa 
Itäkeskuksessa, Malmitalo Pohjois-Helsingissä, Kanneltalo Länsi -Helsingissä 
ja Rekolan Kino Vantaalla. Muita esityspaikkoja ovat Soinisen koulu, Käpylän 
elomarkkinat ja Stadin kansanjuhlat. Elokuussa järjestetään Arabian 
mediakylässä Joenrantafestivaali yhdessä Helsingin kaupungin 
ammattikorkeakoulun Taide-ja Viestintäosaston TAVI:n kanssa.

Tavoitteena on ollut viedä vaihtoehtoista elokuvatarjontaa lähemmäksi 
yleisöä. Esitettävät elokuvat ovat palkittuja ja arvostettuja koti- ja ulkomaisia 
elokuvia parin viime vuoden ajalta. Työryhmä valitsi ne yli 400:n elokuvan 
joukosta. Osa elokuvista on EspooCinén tai Rakkautta ja Anargiaa- 
festivaalien aiemmista ohjelmistoista, osa esimerkiksi sellaisia, jotka eivät ole 
näiden ohjelmistoihin mahtuneet.
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Helsingin keskustan suuret teatterit ovat toisinaan yrittäneet saada katsojia 
näille ns. Arthouse- tyyppisille elokuville. Yleisön tavoittaminen on ollut 
vaikeaa, eivätkä hankkeet ole onnistuneet kovin hyvin. Seitsemäs taivas- 
tapahtumien eräs tavoite onkin etsiä uusia toimintamalleja, joilla 
tulevaisuudessa voitaisiin onnistua paremmin. Esimerkiksi Rakkautta ja 
Anarkiaa- festivaali on tunnettu ja vakiinnuttanut asemansa katsojien 
keskuudessa. Tarvittaisiin kuitenkin enemmän tietoa ja kokemusta, jotta 
kyettäisiin luomaan pysyvämpiä toimintamalleja monipuolisen ja laadukkaan 
tarjonnan toteuttamiseksi.

Elokuva-ala on yleensä voimakkaasti kilpailevaa, ja tekijät suhtautuvat 
projekteihinsa mustasukkaisesti. Mahdollisten yhteistyömuotojen 
kartoittaminen koko alan kehittämiseksi onkin eräs vuoden päämääristä. 
Etenkin epäkaupallisten ja vähemmän tunnettujen elokuvien levittäminen voisi 
onnistua paremmin, jos alan yritykset verkostoituisivat tämän elokuvatyypin 
maahantuonnissa, markkinoinnissa ja esittämisessä.

Seitsemäs taivas - Elokuvavuosi 00 pyrkii tarjoamaan jotain kaikenikäisille. 
Oleellista on elokuvien vieminen keskustan lisäksi lähiöihin ja ihmisten 
keskelle. Kynnys elokuvien katseluun halutaan tehdä matalaksi, ja samalla 
kartoitetaan tämän tyyppisten elokuvien kysyntää laajemminkin.

8.2 7.Taide ry

8.2.1 Tuottajan näkökulma

Seitsemäs taivas- elokuvafestivaali syntyi Leena Louhivuoren ajatuksesta. 
Alkuperäiset ideat olivat runsaat ja rönsyilevät, mutta kaiken takana oli suuri 
kiinnostus ja rakkaus elokuvia kohtaan. Yksi ensimmäisistä suunnitelmista oli 
esittää naiselokuvia Kasvitieteellisessä puutarhassa, sitten Louhivuori halusi 
heijastaa elokuvia talojen seinille. Projektoreita olisi voinut sijoittaa esimerkiksi 
Ikean tai linja-autoaseman luo. Lähiöt esityspaikkoina olivat mukana alusta 
asti.

Leena Louhivuori meni ideansa kanssa Georg Dolivon luo syksyllä 1987. 
Dolivo toimi tällöin vielä yksin Kaupungintalolla, missä kulttuurivuotta 
suunniteltiin. Hän kiinnostui elokuvafestivaaliajatuksesta.

Louhivuorella on yli 20 vuoden kokemus kulttuurin alalta. Hän on omien 
sanojensa mukaan toiminut esimerkiksi kulttuuribyrokraattina, valokuvaajana 
ja tutkijana. Hän on järjestänyt näyttelyitä ja vastannut lyhyt- ja 
dokumenttielokuvien jakelusta. Hän tuntee hallinnolliset struktuurit ja alan 
ihmiset.

Keväällä 1998 Louhivuoren yhteyshenkilöksi Kulttuurikaupunkisäätiössä tuli 
tuottaja Raija Koli. Idealle haettiin toteuttajaksi Suomen Elokuvakontakti ry:tä 
ja Sodankylän Elokuvafestivaali ry:tä. Koli ehdotti lopulta Louhivuorelle, että 
tämä itse perustaisi yhdistyksen ja toteuttaisi tapahtuman sen puitteissa.
7. Taide ry perustettiin vartavasten Seitsemäs taivas- festivaalia varten. 
Rekisteröitynä yhdistyksenä se on toiminut tammikuusta 1999 alkaen.
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Vuosi 1999 oli verkostojen rakentamisen ja yhteistyöryhmän muodostamisen 
aikaa. Festivaalille etsittiin esityspaikat ja rahoittajat. Esitystyöryhmä valitsi 
elokuvat ohjelmistoon yli 400:n ehdokkaan joukosta. Louhivuori oli myös 
jatkuvasti yhteydessä Koliin ja he kehittivät yhdessä ideoita eteenpäin.

Vuoden 1999 alussa yhdistyksessä oli kaksi työntekijää. Leena Louhivuori on 
festivaalijohtaja, jolla on vetovastuu koko projektista. Hän on luonut suhteet 
yritysyhteistyökumppaneihin, hankkinut rahoituksen ja osallistunut elokuvien 
valintaan. Tiedotuksesta, markkinoinnista ja sponsoreiden hankinnasta 
vastasi aluksi Kati von Zansen, joka kuitenkin lähti yhdistyksestä vuoden 2000 
alussa. Tämä saikin aikaan koko projektin suurimmat ongelmat, kun 
tiedotuksesta vastaava henkilö lopetti juuri Elokuvavuoden alkaessa.

Vuosi 2000 on projektin tiiviin toteuttamisen aikaa. Elokuvien maahantuonti, 
kuljetus esityspaikoille ja niiden esittäminen ovat näkyvintä toimintaa. 
Louhivuori on ainoa kokopäiväinen työntekijä yhdistyksessä. Lisäksi mukana 
ovat puolipäiväisenä festivaalijärjestäjä Reijo Koivisto ja Pekka Lanerva. 
Tuntipalkalla työskentelee lisäksi viisi henkilöä.

Seitsemäs taivas- elokuvafestivaalilla on omat nettisivut, joista yleisö saa 
lisätietoa tapahtumista. Lisäksi joka kuukausi julkaistaan ohjelmakirjanen, 
jossa elokuvat esitellään tarkemmin. Siitä käy ilmi myös esitysajat ja -paikat, 
lippujen hinnat ja ostopaikat. Kirjanen postitetaan verkostoon kuuluville 
suoraan kotiin ja sitä jaetaan myös valituissa elokuvateattereissa.

Festivaalin perusperiaatteet ovat hyvin selvät. Tavoitteena on monipuolinen ja 
korkealaatuinen tarjonta sekä sisällöllisesti että teknisesti. Elokuvat esittää 
aina ammattitaitoinen projektorinhoitaja 35 mm:llä kiinteällä projektorilla. 
Lähiönäkökulma on tärkeä, sillä tavoitteena on ollut viedä vaihtoehtoista 
elokuvatarjontaa lähemmäksi yleisöä, ihmisten keskelle. Myös elokuvien 
kansainvälisyys on oleellista, samoin kuin se, että myös lapsille on oma 
ohjelmistonsa.

Elokuvilla on alkuvuonna ollut keskimäärin 600 katsojaa / viikonloppu. 
Tavoitteena olisi saada esimerkiksi Dianaan 30 katsojaa joka näytökseen. 
Katsojamäärät eivät ole olleet tavoitteiden mukaisia, mikä ei kuitenkaan ole 
ollut suuri yllätys. Näiden elokuvien levittäminen on aina ollut ongelmallista, 
eivätkä suuret katsojamäärät olekaan ensisijainen tai tärkein tavoite.

Tärkeämpi tavoite on elokuva-alan kartoitus ja mallien kehittäminen alalle. 
Tapahtuman avulla yritetään selvittää, onko esimerkiksi eurooppalaisille 
laatuelokuville riittävästi kysyntää. Louhivuori korostaa: "Ehkä lopputulos 
onkin, ettei lähiöissä ole kiinnostusta tai ettei keskustaankaan tule tarpeeksi 
katsojia. Tämä tulos ei kuitenkaan tarkoittaisi, että projekti olisi 
epäonnistunut. ”

Seitsemäs taivas on saanut elokuva-alan yrittäjiä hyvin mukaan yhteistyöhön. 
Teatterit ovat antaneet käyttöön tilojaan ja henkilöstöään. Yhteistyö on ollut 
Louhivuoren sanoin pitkälti ”rotannahkakauppaa”, sillä alalla harvalla on
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suuria määriä ylimääräistä rahaa. Yhteistyötahojen kiinnostus projektiin on 
luonut muita osallistumiskeinoja ja tietoa sekä käytännön apua on ollut 
saatavilla.

Rahoitus

Suurin osa rahoituksesta tulee Kulttuurikaupunkisäätiöltä. Muita rahoittajia 
ovat olleet esimerkiksi Avek, Uudenmaan taidetoimikunta, opetusministeriö, 
British Council, Ranskan kulttuurikeskus, Espanjan suurlähetystö ja Kiasma. 
Omia sponsoreita ei ole.

Kahden vuoden kokonaisbudjetti on 2,1 miljoonaa. Siitä vuodelle 1999 on 
0,6 miljoonaa ja vuodelle 2000 1,5 miljoonaa. Kuluista palkat ja palkkiot 
muodostavat 50 % ja muu toiminta 50 %. Säätiön osuus on tällä hetkellä
1.2 miljoonaa. Lisäksi säätiö on luvannut 200 000 markkaa sosiaali- ja 
terveysministeriön rahoja, joiden saaminen on vielä (huhtikuu 2000) 
epävarmaa. Tällöin kokonaisbudjetti kasvaisi 2,3 miljoonaan markkaan.

Rahaa on tarvittu ennakoitua enemmän, sillä elokuvien hankinta on ollut 
kalliimpaa kuin odotettiin. Lisäksi tiedotukseen ei oltu budjetoitu tarpeeksi.

8.2.2 Tuottajan kokemuksia yhteistyöstä

Säätiön rooli on ollut merkittävä monin tavoin. Yhteistyöstä on ollut 
Louhivuoren mukaan hyötyä etenkin talousseurannassa, tilojen hankinnassa 
ja viestinnässä. Kun tiedottaja lähti vuoden 2000 alussa, yhdistyksellä oli 
vaikeuksia korjata tilanne. Koska markkinointiin ei ollut paljon rahaa, tarvittiin 
luovaa tiedottamista. Kolista oli Louhivuoren mielestä paljon apua ihan 
henkilökohtaisesti. Lisäksi säätiön tarjoama näkyvyys Kulttuurivuoden 
ohjelmistossa auttoi paljon.

Louhivuoren mielestä tätä projektia ei olisi voitu toteuttaa tässä mittakaavassa 
ilman Kulttuurikaupunkisäätiötä. Taloudellinen tuki on ratkaiseva. Sisältöön ei 
säätiö ole puuttunut. Louhivuori kokee että säätiön ja hänen välillään vallitsee 
täydellinen luottamus. ’’Elokuvafestivaali on kuin säätiön lempilapsi, jonka 
Dolivokin muisti mainita haastatteluissaan yhtenä kymmenen kärjessä - 
projektina’’. Louhivuori arvostaa saamaansa henkilökohtaista tukea ja kokee 
yhteistyön positiivisena.

Positiivista on ollut myös säätiön ja 7.Taide ry:n suhteen selkeys. Elokuva- 
vuosi on säätiön tuotantoa. Siksi myös Kulttuurikaupunkisäätiön liput ja 
julisteet näkyvät esityspaikoilla. Sopimukset ovat selvät eikä niissä ole 
tulkinnanvaraa. Leena Louhivuori on festivaalijohtaja, toimeenpanija ja 
organisaattori. Kokonaisvastuu projektista on yhdistyksellä. Säätiön vastuu on 
yhteistyösopimuksen mukainen.

Louhivuori on toimittanut extranetin kautta säätiölle väliraportin kolmen 
kuukauden välein. Hänen mukaansa raportointi on helppoa ja säätiö saa näin 
oleellisen tiedon projektin etenemisestä.
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Louhivuori kritisoi ainoastaan säätiön tiedotuksen yleiskuvaa. Graafinen 
suunnittelu on Louhivuoren mukaan sekavaa. ”Yleiskatalogi ei ole niin hyvä”. 
Tämä on kuitenkin hänen mukaansa pieni asia kaiken muun rinnalla.

Louhivuori on jatkuvasti yhteydessä Raija Koliin. Yhteistyö on helppoa ja 
toimivaa. Säätiön rooli olisi Louhivuoren mukaan saattanut jäädä 
etäisemmäksi, jos vastaava tuottaja olisi ollut joku muu kuin Raija Koli.

8.3 Kulttuurikaupunkisäätiön näkökulma

8.3.1 Taustaa

Raija Koli tuli mukaan Kulttuurikaupunkisäätiöön keväällä 1998. Hän oli yksi 
säätiön ensimmäisiä tuottajia ja pääsi heti alusta asti osallistumaan 
ohjelmiston rakentamiseen.

Säätiö sai yli 3000 ideaa. Ongelmana oli löytää niistä toteuttamiskelpoiset. 
Kolin mielestä Leena Louhivuoren idea oli mielenkiintoinen, mutta sen 
konsepti oli vielä hahmottumaton. Se sisälsi ajatuksen elokuvafestivaalista, 
joka olisi ” koko vuoden, kaikkea ja kaikkialla". Kolin mielestä Louhivuorella oli 
hieno unelma, mutta sen konkreettinen toteuttamismahdollisuus oli epävarma.

Raija Koli ei tiennyt kuka Leena Louhivuori on, osaisiko ja pystyisikö hän 
toteuttamaan projektin tai riittäisivätkö rahat. Louhivuoren esitys oli kuitenkin 
hyvin yksityiskohtainen. Se sisälsi Kolin mukaan esimerkiksi kontakteina 
kaikki Suomen merkittävät elokuva-alan ihmiset. Lista oli vaikuttava, mutta 
Koli tiesi, ettei luettelo takaa minkäänlaista yhteistyötä. Koli sanoi, että 
periaatteessahan luettelointiin ei tarvita kuin puhelinluettelo ja vähän alan 
tutkimista. Hänen mukaansa elokuvaihmiset eivät yleensä ole kovinkaan 
innostuneita yhteistyöstä.

Niinpä Koliin teki suuren vaikutuksen se, että Louhivuori oli jo tavannut kaikki 
mahdolliset yhteistyökumppaninsa ja esitellyt heille ideansa. Hän oli 
pohjustanut projektia valtavasti tietämättä toteutuuko se. Kolin mielestä 
positiivista oli se, että Louhivuori ei ollut vain istunut unelmoimassa, vaan oli 
sen sijaan tehnyt aktiivisesti työtä ideansa toteuttamiseksi.

Säätiö sai nimittäin paljon isoja, hyviäkin ehdotuksia, jotka eivät olleet 
edenneet ajatusta pidemmälle. Näille oli Kolin mukaan yhteistä ajattelutapa: 
”Soitan ensimmäisen puhelun, kun olen saanut teiltä ensin rahaa.”

8.3.2 Näkemyksiä yhteistyöstä ja tuottajan roolista

Seitsemäs taivas haluttiin toteuttaa, koska se on ns. ”täydellinen säätiön 
hanke". Siinä toteutuvat Kulttuurikaupunkisäätiön kaikki sisällölliset tavoitteet. 
Siinä on ohjelmaa lapsille ja lisäksi se sisältää kaikille avoimia tilaisuuksia. 
Seitsemäs taivas on kansainvälinen ja tarjoaa uusia elämyksiä. Lähiöaspekti 
on ollut säätiölle tärkeä alusta asti.
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Festivaalin idea tuli säätiön ulkopuolelta ja sitä toteuttamaan perustettiin uusi 
yhdistys. Elokuvavuosi on myös taloudellisesti suuri projekti, joka ei olisi 
toteutunut ilman säätiötä. Säätiön tavoitteena onkin ollut luoda jotain uutta, 
mielellään kansalaislähtöistä, josta jäisi myös jotain pysyvää. 
Kulttuurikaupunkivuosi on koettu mahdollisuutena toteuttaa suuria hankkeita. 
Seitsemäs taivas on yksi suurimmista säätiön ulkopuolelta tulleista ideoista 
joka on toteutettu.

Raija Kolin rooli on ollut alusta saakka konsultoiva. Hänellä on usein 
projekteissa vain rahoittajan rooli, jolloin kontaktit jäävät pakollisiin asioiden 
käsittelyihin. Seitsemäs taivas on ollut erilainen. Suhde Louhivuoren kanssa 
on ollut läheinen ja keskusteleva, ja he ovat tavanneet usein.

Kolin mielestä Louhivuori on osaava ja fiksu. Louhivuori tietää, mitä haluaa 
tehdä. Hän myös tuntee päteviä ohjelmistotekijöitä, eikä Kolin tehtävä olekaan 
ollut puuttua sisältöön. Kolin mielipide ei aina ole ”rahoittajan mielipide”. Raija 
Koli on antanut ehdotuksia ja kertonut näkemyksiään, ja Louhivuori on tehnyt 
päätökset ja toteuttanut projektin.

Vaikka Raija Kolin tehtävänä on ennemminkin ollut "pönkittää uskoa ja auttaa 
näkemään kokonaisuuksia", hänen mielestään olisi naivia ajatella, ettei hänen 
mielipiteillään ja sanomisillaan olisi ollut vaikutusta myös sisältöön. Tehdyt 
päätökset vaikuttavat vääjäämättä sisältöön. Projektin selkeyttäminen ja 
sopeuttaminen kontekstiin on ollut tärkeää. On pitänyt ratkaista, miten projekti 
voisi toimia ja miten yleisö voisi löytää tapahtumat.

Leena Louhivuori haluaa keskustella projektiin liittyvistä asioista ja Raija Koli 
osallistuu mielellään. Toisinaan hyvin samankaltaisissakin projekteissa 
yhteistyö tuotantoyrityksen ja säätiön välillä voi olla etäinen. Projektin koko ja 
luonne vaikuttavat yhteistyön määrään, mutta henkilökohtaiset tekijät, 
henkilökemiat, vaikuttavat enemmän. Koli itse pitää projekteista, joihin pääsee 
mukaan ”¡mppaamaan fiilistä”.

Kolin mukaan Louhivuori on hyvä tuottaja, eikä tiivis yhteistyö tarkoita, että 
Koli olisi mikään "kainalosauva”. Koli näkee roolinsa metatuottajana 
positiivisena ja sanoo: ”Olen squashkentän takaseinä, johon Louhivuori voi 
heittää ideoilla ja katsoa pomppaako”. Kolin mukaan hänen roolinsa on 
irrallaan itse projektista, sillä hän työskentelee säätiöllä ja projekti on 
Louhivuoren yhdistyksellä.

Louhivuorella on Kolin mukaan poliittista silmää. Hän ei ole tuonut 
festivaaleille vain marginaalielokuvia, vaan on kyennyt yhdistämään 
”maxkaupallisen ja maxideologisen” tarjonnan. Seitsemäs taivas ei myöskään 
kilpaile kenenkään kanssa, vaan se on onnistunut rikastuttamaan 
elokuvaelämää Helsingissä. Se on Kolin mielestä tuonut kahden suuren 
”leffapalatsin” rinnalle kolmannen, erilaisen konseptin.

Raija Kolin mielestä projekti on jo nyt "järkyttävän onnistunut'. Sen 
onnistumista ei mitata hänen mukaansa palstamillimetreillä tai edes katsojien 
määrällä. ”Oleellisempaa on, että Leena Louhivuori ja Seitsemäs taivas ovat
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jollain mystisellä tavalla onnistuneet saamaan kaikki elokuva-alalla mukaan.” 
Tämä elokuvafestivaali on muodostunut yhteistyöyritykseksi, mikä on Kolin 
mukaan Suomessa harvinaista. Elokuvavuosi on synergiahanke, joka on 
yhdistänyt elokuvakenttää. Näin se on jo toteuttanut tavoitteensa.

On mahdollista, etteivät festivaalin katsojatavoitteet täyty. Lopputulos voi olla, 
ettei tämän kaltaisille elokuville ole kysyntää näin esitettynä lähiöissä. 
Tärkeää onkin se, että alasta ja yhteistyömahdollisuuksista saadaan vuoden 
kuluessa hyvin paljon tietoa, jota voidaan hyödyntää myöhemmin.

Tässä projektissa on Kolin mukaan ollut erityisen positiivista se, että säätiön 
ja tuotantoyhtiön välinen yhteistyö on toiminut niin hyvin. Kolin rooli on ollut 
hyvin erilainen kuin esimerkiksi Labrassa, jossa rooli muuttui konsultista 
poliisiksi. Merkittävä tekijä on ollut Leena Louhivuoren oma persoona. Kolin 
mukaan ”Louhivuori on mielettömän upea, taitava ihminen, duracelpupu ja 
palavasti elokuvaihminen”. Kolin mielestä toisin kuin joillekin tuottajille, 
Louhivuorelle säätiö ei ole rasite, vaan mahdollisuus toteuttaa ideansa.

Suurimpana ongelmana Koli näkee alkuvuoden 2000 tiedotusongelmat, kun 
tiedottaja lähti yhdistyksestä. Tällöin konkretisoitui pienen organisaation 
perusongelma, kun ollaan "äimänkäkenä mitä oikein tapahtuu". Pieni yritys tai 
yhdistys ei voi palkata tarvitsemiaan henkilöitä, vaan työt kasaantuvat 
muutamien vastuulle. Louhivuori on joutunut tekemään itse valtavasti.

Louhivuoren henkilövalinnat ovat Kolin mukaan olleet ”upeita yhtä 
virhearviointia lukuunottamatta”. Erityisesti Louhivuoren yhteistyö Rakkautta ja 
Anarkiaa- festivaalin Pekka Lanervan kanssa on toiminut hyvin.

Raija Koli kuvaa itseään "itsepäiseksi tuottajaksi, jolle on tärkeää fiilis ja 
intohimo”. Monet projektit ovat vieneet aikaa enemmän kuin hän oli ajatellut. 
Seitsemäs Taivas on ollut juuri tällainen projekti, johon on saanut osallistua 
jatkuvasti. Yhteistyö ja osallistuminen ovat kuitenkin olleet vain positiivista, 
koska näin hän pääsee konkreettisesti seuraamaan, miten vuosi menee.

8.4 Yhteenveto

Seitsemäs taivas - Elokuvavuosi 00 on koko vuoden 2000 jatkuva 
elokuvafestivaali. Sen tuotannosta vastaa 7.Taide ry, joka perustettiin juuri 
tätä vuotta varten. Kulttuurikaupunkisäätiön vastaavana tuottajana toimii Raija 
Koli.

Seitsemäs taivas on yksi suurimmista säätiön ulkopuolelta tulleista ideoista, 
joka toteutettiin. Ajatus elokuvafestivaalista kehittyi Leena Louhivuoren 
kiinnostuksesta elokuvia kohtaan. Louhivuorella oli aluksi useita erilaisia 
ehdotuksia elokuvien esittämiselle. Yhdessä Kulttuurikaupunkisäätiön Raija 
Kolin kanssa he kehittelivät ajatusta eteenpäin ja yhdessä he löysivät 
mieleisensä toteutustavan.
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Seitsemäs taivas eroaa muista tämän tutkimuksen tuotannoista siinä, että 
yhteistyö on ollut positiivista ja ongelmatonta. Louhivuori ja Koli ovat olleet 
tiiviisti yhteydessä koko ajan. Molemmat arvostavat toistensa näkemyksiä ja 
ammattitaitoa, eivätkä roolit ole olleet missään vaiheessa ristiriidassa. Koli 
näkee oman roolinsa säätiön tuottajana lähinnä konsulttina. Hänen 
velvollisuutensa on ollut varmistaa, että ohjelmistoon kuuluvat tapahtumat 
toteutuvat suunnitelmien mukaan. Louhivuori puolestaan kokee saaneensa 
säätiöltä täyden luottamuksen toteuttaa festivaalit omien näkemystensä 
mukaan.

Sopeutuminen on edellytys vuorovaikutuksen kehittymiselle. (Johanson & 
Mattsson 1991) Tässäkin tapauksessa yhteistyön vaatimat 
sopeutumisprosessit ovat helpottaneet yhteistyötä. Sopeutumisprosessit 
voivat olla teknisiä, logistisia, hallinnollisia, liiketaloudellisia tai tiedollisia. 
Seitsemäs taivas- projektin sopeutumiset ovat olleet yksipuolisia; Louhivuori 
on omaksunut säätiön toimintatapoja etenkin budjetoinnin ja raportoinnin 
osalta.

Sopeutuminen ei ole ollut ongelma, sillä Louhivuoren mukaan eniten apua 
säätiöstä on ollut juuri talousseurannassa, tilojen hankinnassa ja viestinnässä. 
Väliraportointi on molempien tuottajien mielestä hyvä metodi seurata 
tuotannon edistymistä. Raporttien avulla voidaan Kolin mukaan myös 
jälkeenpäin todeta, ettei yhteiskunnan varoja ole tuhlattu. Kukaan tuottaja ei 
Kolin mukaan ole tuominnut väliraportteja turhiksi, vaan niitä on pidetty 
helppona keinona välittää informaatiota säätiön ja tuotantoyhtiöiden välillä.

Sitoutuminen ja keskinäinen riippuvuus verkostoissa syvenevät suhteen 
jatkuessa. Tunneperäinen sitoutuminen liittyy Achrolin (1997,64) mukaan 
maineen tuomaan valtaan. Ihmiset sitoutuvat organisaatioon, johon tuntevat 
kuuluvansa ja jonka he uskovat tuovan heille turvallisuutta ja taloudellista 
tukea sekä jonka tulevaisuuteen ja tuottoihin he kokevat voivansa osallistua ja 
vaikuttaa. Tässäkin tapauksessa sitoutumista ja sopeutumista on 
edesauttanut luottamus toisen osapuolen ammattitaitoon, henkilökohtainen 
suhde ja samanlainen arvomaailma. Sitoutuminen edellyttää toisen toimijan 
legitimiteetin tunnustamista. Tässä projektissa korostui ristiriidattomuus, sillä 
valtaa, rooleja tai osallistumista ei kyseenalaistettu. Seitsemäs taivas on ainoa 
tutkituista projekteista, jossa säätiön toiminta koettiin tuotantoyhtiön tuottajan 
kannalta ainoastaan positiivisena. Louhivuori koki saaneensa säätiöltä 
tarvitsemaansa tukea projektille, joka ei hänen mukaansa olisi toteutunut 
ilman säätiön osallistumista.

Yhteistyö Kulttuurikaupunkisäätiön ja 7. Taide ry:n välillä on toiminut siis 
molempien osapuolten mielestä erittäin hyvin, eikä toimintatavoista ole ollut 
erimielisyyttä. Tässä projektissa korostuu verkostoteorian mukaisesti (esim. 
Håkansson & Snehota 1995) tuottajan henkilökohtaisten ominaisuuksien 
merkitys yhteistyön onnistumiselle. Tuottajat arvostavat toistensa 
ammattitaitoa, ja heillä on samanlainen käsitys hyvästä tuotantotavasta. 
Toimijoiden välinen suhde perustuu luottamukseen ja yhteiseen 
suuntautumiseen.
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Louhivuoren verkosto elokuva-alalla oli ratkaiseva, kun säätiön tuottaja arvioi 
ohjelmistoon valittavia projekteja. Säätiön Raija Koli ei tiennyt kuka Louhivuori 
oli, mutta vakuuttui tämän ideoista havaittuaan, että Louhivuorella oli alalla 
suhteita kaikkiin merkittäviin toimijoihin. Havainto vahvistaa Ericksonin ja 
Kushnerin (1999) teorian siitä, että uusi mahdollinen partneri nähdään arvoa 
lisäävänä tekijänä verkostossa. Heidän mukaansa toimijan houkuttelevuutta ja 
verkoston toimivuutta lisää potentiaalisen verkostotoimijan kyky kehittää 
itseään ja tuoda mukanaan verkostoon oma suhteiden muodostama 
verkostonsa.

9 TÖÖLÖNLAHDEN TAIDEPUUTARHAT

9.1 Töölönlahden taidepuutarhat 

Tapahtuman kuvaus

Töölönlahden Taidepuutarhat on juhlavuoden laajin hanke. Se on koko kesän 
kestävä kulttuuriympäristöprojekti aivan Helsingin keskustassa. Sen pohjana 
on Töölönlahden yleissuunnittelukilpailun voittanut suunnitelma, jonka on 
tehnyt Arkkitehtityöhuone Artto Palo Rossi Tikka Oy. Suunnitelma toteutetaan 
myöhemmin ja Taidepuutarhojen tavoittena on yhden kesän ajan simuloida 
osia alueelle myöhemmin tulevasta puistosta. Töölönlahden Taidepuutarhat 
on myös osa Vihervuoden 2000 tapahtumia.

Rakentaminen tapahtui pääasiassa toukokuussa 2000, vaikka Helsingin 
kaupungin rakennusvirasto tekikin jo syksyllä 1999 valmiiksi istutusalueiden 
pohjat sekä käytävät. Alueella järjestettiin yleiset istutustalkoot ”kaikelle 
kansalle” 20.-21.5. ja 27.-28.5. sekä yritysistutustalkoot 22.-26.5.2000. 
Rakentamisvaiheeseen osallistui myös eri oppilaitosten oppilaita. Avajaiset 
olivat 8.6.2000.

Puistoalue on auki kesäkuun alusta elokuun loppuun ympäri vuorokauden ja 
sinne on vapaa pääsy. Tavoitteena on, että kävijät voisivat palata puistoon 
yhä uudelleen. Koska kesän aikana kasvit kasvavat ja puutarha muuttuu, 
yleisö voi löytää joka kerta jotain uutta. Tuotantoyhtiön mukaan ”tavoitteena ei 
ole luoda mitään puuhamaata vaan keidas, virkistyksen lähde 
kaupunkilaisille. ”

Alue rajautuu pohjoisessa Töölönlahden eteläosiin, idässä ratapihaan, 
etelässä Töölönlahdenkatuun ja lännessä Karamzininkatuun. Alue on 
historiallisesti mielenkiintoinen ja sen käyttötarkoituksista on kiistelty lähes 
aina. Niinpä Töölönlahden alue on herättänyt paljon keskustelua myös viime 
aikoina.

Töölönlahden Taidepuutarhat on osa Kulttuurikaupunkisäätiön Kesä 
Töölönlahdella- tapahtumaa, joka toteutetaan Välimeren hengessä. 
Makasiineilla avataan ravintoloita ja baareja sekä järjestetään näyttelyitä ja 
muuta ohjelmaa. Tavoitteena on tarjota monipuolisia ja uusia elämyksiä sekä 
nostaa alueen merkitystä yleisön silmissä.
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Kävijätavoitteeksi tuotantoyhtiö on asettanut 450 000 kävijää kesän aikana. 
Tapahtumat tuottavan Diiva Produktion mukaan Taidepuutarhan elementit 
voidaan jakaa kuuteen ryhmään:

Keskusaukio ja infopiste 
Maisemapuutarha: pohjoismaiset nykytaiteilijat 
Taidepuutarha: japanilaiset kuvanveistäjät 
Ihmeellinen mökkikylä: Kuvataideakatemia 
Tapahtuma-alue lavoineen 
Rantaravintola terasseineen

Taidepuutarhat- kokonaisuus muodostuu taiteesta ja kasveista. Mukana on 
suomalaisia ja pohjoismaalaisia nykytaiteilijoita sekä japanilaisia 
kuvanveistäjiä. Lisäksi alueen Linnunlaulun puoleiseen päähän toteutetaan 
Jan-Erik Anderssonin ja Kuvataideopiskelijoiden näkemys urbaanista 
mökkiasumisesta eli Kerrostalolomakylä. Lapsille on tarkoitettu 
Energialaitoksen vanhoista puumuuntajista toteutettava Muuntajamökkikylä. 
Alueella on myös Kvinnor i Extas- ryhmän Växthuset- projekti.

”Eri alueiden keskeisenä ja yhdistävänä elementtinä on laaja sininen vyöhyke, 
joka toteutetaan sinisellä kivi- ja kasvimateriaalilla. Vesiaiheen keskellä 
sijaitsevaa saarta kuvataan vihertävällä suurirakeisella serpentiinisomehkolla 
sekä erilaisilla istutuslaatikkoihin naamioiduilla pensailla ja puilla. Saareen 
pääsee kukkameren yli maanpinnalle rakennettuja ’siltoja’ myöten. 
Maanpinnan tasoon rakennetut sillat toimivat kulkureitteinä eri alueiden välillä. 
Materiaaleina ovat tervattu tai lämpökäsitelty puu sekä luonnonkivistä sahatut 
askel kivet. ”

”Maisemapuutarha-alue on rauhallinen ja runollinen virkistysalue, jota kevyen 
liikenteen reitit ja vaelluspolut halkovat. Alueen maisemataideteokset 
toteutetaan laajoina kylvöistutuksina, joita täydennetään värikkäillä detaljeilla 
ja luonnonelementeillä. Käytettävä kasvimateriaali on yksivuotista, joka 
syksyn tullen tuhoaa itse itsensä.” ( Diiva Produktio Oy:n tiedote ;

Suomalaisista nykytaiteilijoista ovat mukana kuvataiteilijat Carolus Enckell, 
Marianna Uutinen ja Robert Lukander. Heidän teoksensa sijoittuvat pääreitin 
varrelle. Reitti alkaa alueen pohjoispuolelta ja johtaa kohti Linnunlaulun 
aluetta.

Olo-ryhmän ( Pasi Karjula ja Marko Vuokola ) ja Denise Zieglerin 
käsitetaideteokset sijoittuvat alueen keskelle. Myös Stefan Lindforsin teos 
tulee mukaan Taidepuutarhaan.

Pohjoismaisista nykytaiteilijoista tapahtumaan osallistuvat islantilaiset Margrét 
Haraldsdottir- Blöndal ja Thorvaldur Thorsteinsson sekä norjalainen Snorre 
Ytterstad.

Projektiin osallistuu osarahoittajana Japan Foundation. Mukana on seitsemän 
japanilaista nykytaiteilijaa. Takamasa Kuniyasu, Shigeo Toya, Masaaki Nishi,
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Masafumi Malta, Kimio Tsuchiya ja Uematsu Kelji toteuttavat suurikokoiset 
veistoksensa alueelle. Näiden tilaveistosten pääasiallisena materiaalina on 
suomalainen puu ja japanilainen bambu. Lisäksi Kazuo Makioka luo modernin 
version perinteisestä zen-kivipuutarhasta.

Tapahtumalavalle ja alueelle suunnitellaan mittavaa 
oheisohjelmakokonaisuutta. Tapahtumalavalla järjestetään esimerkiksi 
kukkasidontanäytöksiä ja musiikkiohjelmaa koko kesän. Kesäkuussa 
vietetään juhannusjuhlia, heinäkuussa heinänkorjuu- ja elokuussa 
sadonkorjuujuhlia. Taiteiden yö Töölönlahdella järjestetään 29.8.2000.

Kulttuurikaupunkisäätiölle Taidepuutarhat ohjelmineen maksaa noin 5 
miljoonaa markkaa. Projektin kokonaissumma kohoaa arviolta 20 miljoonaan 
markkaan, jos mukaan lasketaan sponsorirahat ja esimerkiksi kaupungin 
rakennus- ja viherosastojen panostukset.

9.2 Diiva Produktio Oy

9.2.1 Tuottajan näkemys projektista

Diiva Produktio Oy on perustettu kesällä 1997, toimitusjohtaja on Leena 
Hoppania. Yritys tekee pääasiassa erilaisia kulttuurituotantoja, jonkin verran 
yritystapahtumia ja -juhlia sekä PR-toimintaa, tiedotusta ja managerointia. 
Diiva työllistää vakituisesti neljä henkilöä. Lisäksi mukana toimii Seppo 
Vesterinen. Kuhunkin projektiin palkataan projektikohtaisia työntekijöitä. 
Aleksanterinteatterin lipunmyyjät ovat myös yrityksen työntekijöitä.

Diivan toiminta-ajatus on "luoda kohtauspaikkoja taiteen sekä erilaisten 
yleisöjen kohtaamiseen. Tämä toteutuu konkreettisesti ideoimalla, 
suunnittelemalla ja tuottamalla laadukkaita, erilaisille yleisöille kohdistettuja 
tapahtumia.”

Idea Töölönlahden puutarhoihin on Seppo Vesterisen. Hän otti yhteyttä 
Kulttuurikaupunkisäätiön Georg Dolivoon keväällä 1997. Vesterisen alustava 
idea oli luoda Kasvitieteelliseen puutarhaan teokset, jotka kuvaavat kaikkien 
yhdeksän Kulttuuripääkaupungin luonnetta. ”Seppo Vesterinen on manageri, 
tuottaja ja puutarhuri, joka on ikänsä harrastanut botaniikkaa.” (HS 5.6.2000)

Kasviosuus Taidepuutarhoissa on Hoppanian mukaan Vesterisen ja Helsingin 
kaupungin rakennusviraston yhteinen tuotanto. Se ei ole hänen mukaansa 
millään lailla Kulttuurikaupunkisäätiön projekti. Vesterinen siirsi 
kokonaisuuden seurannan Hoppanian vastuulle helmikuussa 2000. Leena 
Hoppania ei ole puuttunut sisältöön, sillä se ei hänen mukaansa ole hänen 
tehtävänsä. Hoppania on vastaava tuottaja ja hänen vastuullaan on budjetti ja 
koko tapahtuman toteutuminen suunnitelmien mukaan.

Taidepuutarhat on iso projekti ja siinä on ollut omat ongelmansa. Ensinnäkin 
kansainvälisyys on tuonut omat vaatimuksensa. Yhteistyö etenkin 
japanilaisten kanssa on ollut tiivistä ja vaatinut suurta panosta. Kontaktien 
luominen ja sopiminen heidän kanssaan on ollut Vesterisen päävastuulla.
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Japanissa osallistuminen ja kiinnostuminen projektista on ollut suurta ja 
yhteistyö on ollut tiivistä. Japan Foundation on päärahoittaja ja Hoppanian 
mukaan ”Japani haluaa muutenkin hirveästi osallistua.” Japanilaisten 
taiteilijoiden osallistuminen tapahtumaan on osa ”Japani tunnetuksi-projektia”. 
Japanin keisari tuli Suomeen toukokuun lopulla, ja alustavana ajatuksena oli, 
että hän olisi avannut tapahtuman. Ajankohta oli kuitenkin liian aikainen, sillä 
toukokuussa eivät puutarhan istutukset olleet vielä valmiita eikä aluetta vielä 
voitu avata yleisölle.

Projekti on houkutellut mukaan runsaasti osallistujia. Esimerkiksi Tikkurila, K- 
Rauta, Rautaruukki, Kekkilä ja Siemen Oy ovat olleet mukana toteuttamassa 
tapahtumaa. Taideteosten ja istutusten materiaaleja on saatu 
yhteistyökumppaneilta. Suurin osa yhteistyöstä on ollut tuottajan mukaan 
positiivista. Runsaasta mielenkiinnosta on ollut Diivan markkinoinnin 
kehittämisestä ja yritysyhteistyöstä vastaavan Mari Peltomäen mukaan myös 
jonkin verran ongelmia: "Eri tahoja on tunkenut mukaan, eikä kaikilla ole 
kokonaisnäkemystä taiteen alueella”.

Yksi ongelma oli vartiointi. Töölönlahden alueen on tarkoitus olla auki läpi 
vuorokauden, joten vartiointia tarvitaan turvallisuuden ja teosten säilymisen 
takaamiseksi. Vartiointia ei oltu huomioitu budjetissa alunperin, joten keväällä 
oli vielä epäselvää, olisiko sen järjestäminen säätiön vai Diivan tehtävä.

9.2.2 Kokemuksia yhteistyöstä

Tuottaja Leena Hoppanian mielestä yhteistyö säätiön kanssa ei ole ollut 
ongelmatonta. Hän pitää seurantajärjestelmää rasittavana, eikä pidä siitä, että 
”jatkuvasti joutuu olemaan yhteydessä ja raportoimaan kaikesta”. Raportointi 
häiritsi häntä etenkin silloin, kun ei oikeastaan ollut tapahtunut mitään 
raportoitavaa. Hoppania sanoo ymmärtävänsä, että säätiö haluaa valvoa 
rahojensa käyttöä ja projektien etenemistä, mutta hän kokee väliraportit 
keinotekoisina ja työtä hankaloittavina.

Diivalla on useita projekteja Kulttuurikaupunkisäätiölle, eivätkä Hoppanian 
kokemukset niistäkään ole olleet kovinkaan positiivisia.

Hoppania kyseenalaisti julkisen rahan merkityksen ja oikeutuksen kulttuurin 
tuotannossa. Hän näkee yritysyhteistyön ja sponsoroinnin kehittämisen 
olevan tärkeämpiä asioita kuin perinteiseen apurahatalouteen luottamisen. 
Diivallekin rahoitus tulee hyvin usein julkiselta sektorilta, muuta Hoppania 
haluaisi siirtyä toimimaan enemmän kaupalliselta pohjalta.

Positiivisia kommentteja yhteistyöstä oli Hoppanian mukaan vaikeampi 
keksiä. Hyvänä puolena yhteistyössä Hoppania piti erityisesti sitä, että 
Töölönlahtea tuotettaessa säätiö toimi puskurina kaupungin hallintokoneiston 
ja Diivan välillä. Hoppaniaa ei sanojensa mukaan kiinnostanut sekaantuminen 
kunnallispolitiikkaan. Parhaita puolia yhteistyössä säätiön kanssa olikin 
Hoppanian mielestä se, että säätiö huolehti yhteydenpidosta ministeriöihin ja
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kunnallisiin vaikuttajiin. Hoppania myös totesi: ’’Onhan se ainutlaatuisen 
hauskaa, että on säätiö, jolta tulee rahaa.”

Hoppanian mielestä Töölönlahden taidepuutarhat- projekti olisi ollut 
mahdollista toteuttaa myös ilman Kulttuurikaupunkisäätiön osallistumista. 
Tuottaminen olisi tosin hänen mielestään ”varmasti vaatinut enemmän 
kädenvääntöä eri tahojen kanssa”. Töölönlahti on alue, joka herättää 
voimakkaita tunteita ja josta kaikilla tuntuu olevan oma mielipiteensä. 
Alueesta on kiistelty pitkään, sillä sen sijainti tekee siitä näkyvän osan 
kaupunkikuvaa. Taidepuutarhat on Hoppanian mielestä ”vaaraton projekti”, 
sillä se ei jätä jälkeensä pysyviä rakennelmia tai muutoksia. Siitä huolimatta 
sekin on saanut aikaan ”intohimodraamoja”, joista Diiva tuotantoyhtiönä on 
Hoppanian mukaan mielellään pysynyt erossa.

Selitykseksi tuotantoyhtiöiden ja säätiön väliselle ristiriidalle Hoppania esitti 
tuottajien erilaista taustaa. Säätiön henkilöstö on julkishallinnosta, eikä muilla 
kuin Elukka Eskelisellä ole yrittäjätaustaa. Toimintakulttuuri säätiössä ja 
yrityksissä on hänen mukaansa erilainen.

Hoppania kokee, että laajemmin ajateltuna Kulttuurikaupunkisäätiön tapainen 
metatuottaminen voisi toimia tuotantomallina. Tietyt asiat tulisi kuitenkin 
hänen mielestään tehdä hieman eri tavalla. Suurimpana ongelmana 
yhteistyössä säätiön kanssa Hoppania koki säätiön sponsoreiden rajoittavan 
vaikutuksen yrityksen omien sponsoreiden hankintaan. Vastaava malli voisi 
olla hyväkin, jos sponsorisuhteita ei rajoitettaisi tällä tavalla.

Pienemmille tuotantoyhtiöille ja uusille yrittäjille voi Hoppanian mielestä olla 
hyvinkin positiivista se, että säätiö keskittää sponsorisopimukset itselleen. 
Diivalle tilanne on ongelmallisempi. Heille sponsorisopimusten keskittäminen 
säätiölle on rajoite. Säätiön sopimukset karsivat pois Diivan mahdollisuuksista 
isot alat, jotka ovat perinteisesti sponsoroineet kulttuuria. Suuret 
monitoimialayritykset säätiön sponsoreina tarkoittavat sitä, etteivät 
tuotantoyhtiöt voi hankkia tarvitsemaansa rahoitusta yrityssektorilta.

Kulttuurikaupunkisäätiön vahvuus on Hoppanian mukaan se, että markkinointi 
on helppoa ja luontevaa hoitaa keskitetysti säätiön kautta. Säätiöllä on ”järeä 
koneisto”, jonka avulla voi tehokkaasti toteuttaa markkinointiviestintää.

Diivan Mari Peltomäen mukaan kulttuurivuosi on ainutlaatuinen mahdollisuus. 
Hänen mielestään on hienoa, että on tällainen hanke, jonka avulla saadaan 
lisää resursseja. Suoraan säätiön kanssa hän on ollut hyvin vähän 
yhteistyössä. Lähinnä kontaktit ovat rajoittuneet siihen, että Peltomäki on 
varmistanut säätiöltä, ”etteivät Diivan hankkimat yrityskontaktit sodi säätiön 
yhteistyökumppanien intressejä vastaan”.

Peltomäen mukaan Helsingin kaupunki on byrokraattinen toimija, kun taas 
säätiö toimii enemmän yritysmäisesti. Kulttuurikaupunkisäätiön onnistumista 
tehtävässään on kuitenkin vaikea mitata. Säätiön toiminnalle on vaikea 
asettaa laadullisia tai määrällisiä mittareita. "Tulisiko tutkia yksittäisen 
tapahtuman vai koko ohjelmiston onnistumista?”
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Peltomäen mielestä on oleellista ratkaista, miksi tapahtumia tehdään ja miksi 
niihin tullaan. ”Ei ole mitään järkeä tehdä vain tekemisen vuoksi.” Peltomäki 
korostaa tiedon merkitystä. Hänen mukaansa esimerkiksi tapahtumiin 
osallistuvan yleisön motiiveja ja kokemuksia pitäisi tutkia enemmän, jotta 
kulttuuritapahtumillekin voitaisiin rakentaa laatumittarit.

Töölönlahden kohdallakin on vaikeaa löytää ne kriteerit, joiden perusteella 
projektin lopputulosta voitaisiin arvioida. Ongelmana on se, miten laatua ja 
määrää voisi mitata. Kävijämäärät esimerkiksi kertovat vain sen, miten moni 
on tullut paikalle.

Kulttuurikaupunkisäätiön viestintä tavoittaa hyvin yleisön ja tapahtuma on 
näkyvästi aivan kaupungin keskellä. Julkisuus on kuitenkin sekä negatiivista 
että positiivista. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni löytää 
Töölönlahden tapahtumat ja saa nauttia niistä. Puiston avoimuus ja sijainti 
voivat myös olla ongelma, jos paikalle tuleekin liikaa levottomuutta ja 
häiriköintiä.

9.3 Kulttuurikaupunkisäätiön näkemys

9.3.1 Yleistä

Kulttuurikaupunkisäätiössä vastaavana tuottajana Töölönlahden 
taidepuutarhoissa toimii kansainvälinen tuotantojohtaja Paiju Tyrväinen. 
Hänen tuotantoryhmänsä vastuulla ovat lähinnä ohjelmiston kansainväliset 
projektit sekä kuva- ja ympäristötaide. Hän oli yksi ensimmäisiä säätiöön 
tulleita tuottajia.

Tyrväinen on aiemmin työskennellyt Helsingin kaupungin 
kulttuuriasiainkeskuksessa, jossa hän vastasi taiteen tukemisesta. Säätiöön 
hän päätyi siksi, että hän oli mukana Helsingin kulttuuri- ja 
kirjastolautakunnassa silloin kun mietittiin, mitä tehtäisiin, jos Helsingistä tulee 
kulttuurikaupunki vuonna 2000. Tyrväinen on ollut mukana juhlavuoden 
ohjelmiston suunnittelussa aivan alusta asti.

Tyrväinen näkee säätiön roolin suureksi osaksi rahoittajan roolina. Tietyissä 
näkyvissä ja säätiölle tärkeissä profiiliprojekteissa säätiö osallistuu myös 
sisällön suunnitteluun.

Useat säätiön ohjelmistoon valitut tapahtumat ovat saaneet alkunsa säätiön 
ulkopuolelta tulleesta valmiista, selkeästä ehdotuksesta. Ajatuksesta on 
kuitenkin yleensä ollut vielä pitkä matka toteutukseen. Töölönlahti ei syntynyt 
Tyrväisen mukaan kenenkään yksittäisen tuottajan aloitteesta.

9.3.2 Säätiön tuottajan ajatuksia

Töölönlahti eroaa Tyrväisen mukaan oleellisesti muista projekteista. ”Se on 
ensinnäkin hirveän monesta palasta tehty.” Hänen mukaansa se ei olisi edes 
toteutunut ilman säätiötä. Töölönlahteen liittyy Tyrväisen mukaan myös
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historian ja sijainnin korostamia intohimoja, joiden takia monella eri taholla on 
ollut ideoita projektin suhteen. Töölönlahden näkyvyys on myös omaa 
luokkaansa.

Puistoalueiden suunnittelukilpailun voittanut Arkkitehtityöhuone Artto Palo 
Rossi Tikka Oy:n ehdotus ei voinut toteutua vuoteen 2000 mennessä, joten 
alueelle haluttiin luoda jotain tilapäistä ennen virallisen suunnitelman 
toteutumista. Säätiö ja kaupunginpuutarhuri suunnittelivat yhdessä, mitä 
voitaisiin tehdä. Kaupungin viherosasto on toiminut aktiivisesti hankkeen 
toteuttamiseksi. Tyrväinen näkikin mielenkiintoisena yhdistelmänä yksityisen 
säätiön ja kaupungin viraston yhteistyön.

Arkkitehdin idea oli ympäristötaiteen keinoin luoda simulaatio tulevasta 
puistoalueesta. Pelkkä tyhjä ja tasainen maasto ei kuitenkaan toimisi. Seppo 
Vesterinen oli ollut pitkään suunnitelmissa mukana omalla, erilaisella 
puutarhahankkeellaan. Arkkitehdin ja Vesterisen ideat päätettiin yhdistää.

Ajatusta kehittelivät yhdessä arkkitehti, Vesterinen ja säätiön sekä 
viherosaston edustajat. Arkkitehti Hannu Tikka piirsi struktuurin, kuvan 
toteutettavasta puistosta.

Säätiö teki sopimuksen kaupungin viherosaston kanssa maa- ja 
viherrakentamisesta alueella. Taidepuutarhat kuuluivat sopimuksen mukaan 
säätiön vastuualueeseen. Viherosasto anoi ja sai Kamppi - 
Töölönlahtirahastolta varoja toteutukseen. Tyrväisen mielestä yhteistyö 
säätiön ja viherosaston välillä on toiminut hyvin.

Japanin osallistuminen kulttuurivuoteen lähti japanilaisten aloitteesta. 
Helsingin kaupunki halusi luoda kontakteja Japaniin vuonna 1997, joten se 
järjesti siellä kaupunkisuunnitteluseminaarin. Seminaari sai paljon julkisuutta 
ja onnistui houkuttelemaan paljon yleisöä. Kaikki osapuolet olivat tyytyväisiä.

Japanissa syntyi ajatus esitellä japanilaisia maakuntia jotenkin Helsingissä 
vuonna 2000. Tyrväinen matkusti Japaniin, missä hänelle esiteltiin erilaisia 
projekteja. Yhdistäväksi tekijäksi suomalaisten ja japanilaisten välillä nousi 
luonto. Molemmille se on iso, pyhä asia. Japanissa ihannoidaan vapaata 
luontoa, mutta tilaa on vähän. Siellä puutarhat ovatkin kiteytettyjä, tiivistettyjä 
tiloja.

Toinen molemmille tärkeä elementti on puu. Tässäkin japanilaisilla on 
Tyrväisen mukaan sama kiteyttämisen ajatus. Suomessa puuta käsitellään 
perinteisemmin, ja tärkeää on esimerkiksi puun kestävyys rakenteissa. 
Japanilaiset tekevät sen sijaan puusta myös tilapäisiä teoksia.

Koska vuosi 2000 on myös Puukulttuurin teemavuosi, Puuinfo Oy sponsoroi 
tapahtumaa esimerkiksi antamalla puut japanilaisten teoksiin. Opiskelijat ja 
oppilaitokset osallistuvat projektiin, koska nähdään tärkeänä siirtää puuhun 
liittyvää osaamista ja ideoita myös eteenpäin.
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Tyrväinen näkee Vesterisen roolin oleellisena, sillä hän on ollut mukana 
kaikissa projektin eri vaiheissa. Erityisesti Tyrväinen mainitsi Vesterisen kyvyn 
hallita vaikeita kokonaisuuksia. Vesterisellä on Tyrväisen mukaan myös 
runsaasti kokemusta kansainvälisistä projekteista. Töölönlahtiprojektissa 
Vesterinen oli vastuussa yhteydenpidosta Japaniin. Japanin toimintakulttuuri 
on Tyrväisen mukaan erilainen ja sopimukset vaativat sitkeyttä. Myös 
budjettien sopeuttaminen esimerkiksi erilaisen palkkatason ja jenin nousseen 
kurssin takia vaati taitoa ja kokemusta.

Yhteistyö säätiön ja tuotantoyhtiön välillä on Tyrväisen mielestä ”toiminut niin 
hyvin kuin se voi toimia tällaisissa projekteissa”. Ongelmana hän näkee 
lähinnä Vesterisen kiireellisyyden, sillä ilman häntä ei koko projekti olisi edes 
onnistunut. Leena Hoppania ja Mari Peltomäki tulivat mukaan myöhemmin, 
kun projekti oli jo pitkällä. He osallistuvat Töölönlahden toteutusvaiheeseen.

Tyrväisen mukaan suurelle projektille tyypillisiä ongelmia on ollut niukkuus, 
koska projektiin tarvitaan niin paljon kaikkea. ”Budjettivarat ovat rajalliset, ja 
tässä tapauksessa se on aiheuttanut tiukkaa vääntöä”. Tuotantoryhmien omat 
varat oli jaettu jo keväällä, eikä hankkeille yleisesti ottaen voida myöntää lisää 
rahaa. Töölönlahti on kuitenkin Kulttuurikaupunkisäätiön vuoden 
kärkihankkeita, ja sen myöhemmin syntyneisiin elementteihin, esimerkiksi 
japanilaisiin puuveistoksiin, löydettiin rahoitusta säätiön reservi- eli 
puskurivaroista.

Aikataulu näytti huhtikuun alussa hyvältä, eikä mitään suurempia ongelmia 
sen suhteen odotettu tulevankaan. Vartiointi alueella oli vielä epäselvä asia 
keväällä ja sen järjestämistapaa tutkittiin. Finlandiatalolla on oma vartiointi, 
mutta sen ei uskottu riittävän. Myös kameravalvontaa oli ehdotettu, mutta sitä 
pidettiin kalliina vaihtoehtona. Lisäksi epäiltiin, ettei kameravalvontaa 
pidettäisi yleisemminkään hyvänä vaihtoehtona. Muuten järjestelyt etenivät 
suunnitelmien mukaan ja sopimukset olivat kunnossa.

Paiju Tyrväisen alkuperäinen tavoite toteutui etenkin Töölönlahtiprojektissa; 
”siinä syntyi yllättäviä yhteistyösuhteita.” Lisäksi erityisen positiivisena tässä 
tapauksessa Tyrväinen koki sen, että mukana oli hyvin paljon osallistujia, 
eivätkä kaikki olleet mukana vain rahalla.

Tyrväinen sanoi nauttineensa projektista. Se on ollut alusta lähtien haastava. 
Töölönlahden Taidepuutarhat on säätiön kärkihankkeita, ja sen näkyvyys on 
suuri.

Markkinointi

Töölönlahden Taidepuutarhojen näkyvyys on suuri jo pelkästään alueen 
sijainnin takia. Säätiö tiedottaa tapahtumasta omassa esitteessään teeman 
”Kesä Töölönlahdella” alla. Töölönlahden tapahtumiin kuuluvat myös 
tapahtumat Makasiineilla, etenkin ArtGenda toukokuussa 2000. Muun muassa 
hotelleihin tarkoitettu esite ilmestyi kolmella kielellä huhtikuussa.
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Helsingin Sanomat julkaisi irroitettavan Töölönlahti-liitteen toukokuun alussa. 
Se sisälsi kartan, tapahtumakalenterin ja esimerkiksi Seppo Vesterisen ja 
japanilaisen taiteilijan Masafumi Maitan haastattelut.

Diivan oma tiedotus pyrkii korostamaan puutarhan merkitystä keitaana. 
Lehdistösuhteet ovat tärkeät, sillä näin näkyvä tapahtuma markkinoi itse 
itseään.

Rahoitus

Tyrväisen mukaan budjetti oli huhtikuussa jotakuinkin tasapainossa. Hänestä 
projekti ei olisi toteutunut ilman sitkeyttä. ”Käytettävissä oleva raha on ollut 
klöntti, josta on pitänyt ratkaista, mihin rahat riittävät.” Taidepuutarhojen 
tuottamiseen säätiö on maksanut Diivalle noin 1,8 miljoonaa markkaa. 
Viherrakentaminen on maksanut noin 5,4 miljoonaa markkaa. Osa 
rahoituksesta on tullut säätiölle Pohjoismaiselta Kulttuurirahastolta. Japanin 
osuus on merkittävä.

Yhteistyökumppanien osallistuminen on mahdollistanut omalta osaltaan 
projektin toteutumisen. Esimerkiksi Kazuo Makiokan kivipuutarhaan tarvittavat 
kivet saatiin Lohja Rudukselta. Taiteilija itse valitsi teokseen sopivat kivet 
Tuusulan kivilouhokselta.

9.4 Yhteenveto

Töölönlahden Taidepuutarhat on kulttuurikaupunkivuoden laajin hanke. Se on 
koko kesän kestävä tapahtuma aivan Helsingin keskustassa. Puutarhaan 
istutetaan noin neljäsataa kasvia eri maanosista ja alueelle sijoitetaan useita 
taideteoksia Japanista, Suomesta ja muista Pohjoismaista.

Puisto on auki ympäri vuorokauden kesäkuun alusta syyskuulle. Tavoitteena 
on ollut tarjota keidas kaupunkilaisille; ympäristö, joka muuttuu kesän 
kuluessa kasvien kasvaessa. Maisemointi noudattaa vuoden 1997 
puistosuunnittelukilpailun voittanutta ehdotusta.

Tuottajana Taidepuutarhoissa on ollut Diiva Produktio Oy ja siellä alunperin 
Seppo Vesterinen, jonka ideoima kasviosuus muodostaa merkittävän osan 
puistosta. Projektin seuranta- ja kokonaisvastuu siirtyi Leena Hoppanialle 
alkuvuodesta 2000. Diivan Mari Peltomäki on osallistunut projektiin lähinnä 
yritysyhteistyösuhteiden hoitamisen kautta. Kulttuurikaupunkisäätiössä 
vastaava tuottaja on ollut Paiju Tyrväinen.

Töölönlahden taidepuutarhojen tuotannossa korostuu verkoston erilaisten 
yhteistyösuhteiden merkitys. Yritykset voivat valita yhteistyökumppaninsa, 
mutta yhteistyö eri tahojen kanssa on välttämätöntä ulkopuolisten resurssien 
saamiseksi. (Johanson & Mattsson 1991) Tapahtuma yhdistää kaupungin 
virastoja, taiteilijoita, tavarantuottajia, rahoittajia, oppilaitoksia ja muita 
yhteistyökumppaneita. Töölönlahden alue itsessään herättää ihmisissä 
voimakkaita tunteita, eikä ilman yhteistyötä olisi saatu näin laajaa 
hyväksyntää projektille.
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Seppo Vesterisen rooli on ollut merkittävä. Hänen osaamistaan ja 
ammattitaitoaan ei kyseenalaisteta, vaan siihen luotetaan vaativissakin 
tilanteissa. Vesterisessä korostuu verkostoteorian mukainen maineen, 
kokemuksen ja tunnettuuden merkitys, (esim. Håkansson & Snehota 1995) 
Säätiön tuottaja uskoo Vesterisen kokemuksen olleen ratkaiseva tekijä 
tapahtuman toteutumisesn kannalta.

Yhteistyö tuotantoyhtiön ja säätiön välillä on ollut välillä ongelmallista, mutta 
tuottajien mukaan asioista on yleensä pystytty sopimaan. Yhteistyötä on 
leimannut epäluottamus, toisen osapuolen kykyihin ei aina ole uskottu. 
Luottamuksen puute ja toisen osapuolen toimintatapojen arvostelu on 
korostunut, koska projekti on ollut iso.

Yrityssuhteiden kehittymiseen vaikuttaa verkostosidosten välinen 
vuorovaikutus. Sidoksia ovat toimija-, toiminto- ja voimavarasidokset, ja ne 
ovat läheisessä riippuvuussuhteessa toisiinsa. (Håkansson & Snehota 1995) 
Toimijoiden välisiä sidoksia ovat esimerkiksi sitoutuneisuus ja luottamus, 
toimintosidoksia ovat esimerkiksi tekniset, kaupalliset tai hallinnolliset 
sopeutumiset ja koordinaatio. Voimavarasidokset ovat erilaisia tapoja 
yhdistellä ja hankkia resursseja. Suhteiden, ja sitä kautta sidosten luominen 
vaatii aikaa, resursseja ja vuorovaikutusta. Sopeutumiset, sitoutumiset ja 
luottamus vaikuttavat verkostosuhteiden kehittymiseen. (Ford 1993)

Töölönlahtiprojektin tuottajien välille ei syntynyt luottamuksellista, molempia 
osapuolia tyydyttävää suhdetta. Toimijasidokset olivat ongelmallisia, mikä 
heijastui yhteistyöhön. Tuottajien erilainen käsitys tuotantotavoista tuli esille 
tässäkin tapauksessa. Säätiön ja tuotantoyhtiöiden erilaista toimintakulttuuria 
korostettiin.

Myöskään vuorovaikutuksen edellyttämät sopeutumiset eivät olleet 
molempien osapuolten hyväksymiä. Erityisen voimakkaasti kritisoitiin 
tuotantoyhtiössä säätiön edellyttämää väliraportointia ja budjetointitapaa. 
Ouchin ( 1991) mukaan yksilöiden tulee vaihtoprosesseissa kokea vaihto 
molemminpuolisesti tyydyttäväksi ja tasapuoliseksi. Tässä tapauksessa 
tilanne koettiin negatiivisena, toista osapuolta suosivana.

Tässäkin projektissa korostui verkostoteorian olettamusten mukaisesti 
henkilökohtaisten tekijöiden, luottamuksen, maineen ja vallan merkitys. 
(Håkansson & Snehota 1995) Ala on uusi ja etsii vielä toimintamallejaan, joten 
institutionaalisilla säännöillä ei vielä ole merkittävää asemaa tuotantotapojen 
arvioinnissa.

Asema verkostossa perustuu maineen ja kokemuksen tuomaan valtaan. 
(Johanson & Mattsson 1991) Näin ollen kulttuuriteollisuuden alalla 
kyseenalaistetaan yleisesti säätiön toiminta ja legitimiteetti. Säätiöllä on 
muodollisen asemansa, kokonsa ja taloudellisten resurssien tuomaa valtaa. 
Tätä valtaa ei tuotantoyhtiöissä hyväksytä automaattisesti, vaan säätiön 
tuottajilta vaaditaan samoja ominaisuuksia kuin verkoston muilta toimijoilta, 
muilta tuottajilta. Valta, ja sitä kautta asema verkostossa on ansaittava. Säätiö
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on uusi ja vieras toimija verkostossa. Aseman saavuttaminen vaatii aikaa, 
kokemusta, osaamista ja tunnettuutta. Maine on tuottajan valtaan eniten 
vaikuttava tekijä. Muodollisella koulutuksella tai titteleillä ei ole merkitystä 
arvioitaessa yhteistyökumppanin luotettavuutta, houkuttelevuutta tai 
osaamista.

10 TUOTANTOYHTIÖIDEN JA KULTTUURIKAUPUNKISÄÄTIÖN 
TUOTTAJIEN KOKEMUKSIA YHTEISTYÖSTÄ

10.1 Yhteistyön herättämiä tunteita ja ajatuksia

10.1.1 Yhteistyötä ja osapuolten toimintaa koskevaa kritiikkiä

Yhteistyö herätti voimakkaita mielipiteitä sekä säätiön että tuotantoyhtiöiden 
tuottajissa. Tuottajan työhön ja hänen tapaansa tehdä asioita vaikuttaa 
voimakkaasti tuottajan oma persoonallisuus. Tuottajat tekevät työtään eri 
tavoin, ja toisten työskentelyä oli muiden välillä selvästi vaikeaa ymmärtää. 
Asetelma, jossa metatuottaja ulkoisti tuotantonsa pienemmille toimijoille oli 
uusi ja aiheutti omat ongelmansa.

Eräs tuotantoyhtiön tuottaja kyseenalaisti säätiön tavan valita ohjelmistonsa 
tapahtumat. Hänen mielestään oli outoa ylipäätänsä järjestää suuria 
tapahtumia juuri vuonna 2000, kun niitä ei kuitenkaan järjestetä enää sen 
jälkeen. Säätiön tavoitteenahan oli tuoda pysyvää rakenteellista muutosta 
kaupunkiin ja kulttuuriin. Tuottaja myös kyseenalaisti verorahoilla tuotettujen 
miljoonien markkojen tapahtumien oikeutuksen.

Säätiö sai moitteita siitä, ettei lupauksia pidetä. Useampi tuottaja kertoi, miten 
säätiön tuottaja oli luvannut hoitaa asian ja järjestävänsä esimerkiksi 
yhteistyökumppanilta apua. Lupauksista huolimatta tarvittavat raaka-aineet, 
materiaalit, tilat tai henkilöstö jäivät saamatta.

Eräs tuottaja tunsi tulleensa aiemmin petetyksi säätiön taholta. Hän koki 
tehneensä paljon töitä ja käyttäneensä hyväkseen suhteitaan toteuttaakseen 
erään projektin. ’’Säätiö kuitenkin otti lopulta projektin itselleen, enkä saanut 
korvausta tekemästäni työstä.” Hän korosti, että on normaalia neuvotella eri 
vaihtoehdoista, vaikka sopimusta ei aina lopulta syntyisikään. Säätiön 
kohdalla hän pitää kuitenkin käytettyjä menettelytapoja "harvinaisen 
härskeinä”. Tuottaja syytti säätiötä liiketoiminnan haittaamisesta. Hänen 
mukaansa "säätiöllä ei ole minkäänlaista käsitystä liike-elämän normaaleista 
toimintatavoista”. Lisäksi tuottajaa ihmetytti se, "että säätiö on muka 
ulkoistanut kaikki projektit, mutta otti kyseisen projektin omaksi 
tuotannokseen.”

Säätiön tuottajien ammattitaito sai muutamilta tuotantoyhtiöiden tuottajilta 
kriittistä palautetta. Monia pidettiin kokemattomina ja käytännön 
tuotantomaailmaa tuntemattomina. Toisten sanottiin keskittyvän 
epäolennaisiin, pieniin asioihin, vaikka suurempiakin ongelmia olisi ollut.
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"Ihminen, joka ei ole aiemmin tehnyt näin isoa projektia, ei voi osata eikä 
tietää, miten asiat tehdään. Kaikki projektit elävät ja kehittyvät, eikä puoli 
vuotta ennen ensi-iltaa mikään projekti ole valmis”.

Myös tuotantoyhtiöt ja niiden tuottajat saivat osakseen arvostelua. 
Toteutettavat projektit olivat vaativia, ja tuottajien kykyä hallita suuria 
kokonaisuuksia epäiltiin säätiössä. Eräästä projektista sanottiin, että 
”tuottajalta on karannut homma hanskasta ja se on ihan pihalla siitä, mitä 
pitäisi tehdä”.

Kulttuurikaupunkisäätiön mainetta ei pidetty kovin hyvänä. Säätiöstä käytettiin 
esimerkiksi nimeä "kulttuurifatta”. Useampi tuottaja koki, että 
kulttuurituottamisen lainalaisuudet ja tuottaminen ovat säätiölle vieraita.

Säätiössä koettiin, että tuotantoyhtiöiden tuottajat eivät ymmärtäneet omaa 
rooliaan. Tuotantoyhtiöt ovat saaneet toimeksiannon, jonka mukaisesti 
tuotannot toteutetaan. Säätiöllä on vastuu ohjelmiston toteutumisesta. Säätiö 
rahoittaa tuotannot ja osallistuu monessa tapauksessa sisällön luomiseen. On 
siis luonnollista, että tuottajat raportoivat projektien etenemisestä ja rahojen 
käytöstä.

Säätiön sisäisen tiedottamisen metodeita epäiltiin. Tuottajat sanoivat, ettei 
säätiön sisällä kulkenut informaatio tuottajien kesken. Kritiikki tuli lähinnä 
ulkopuolelta, mutta osa säätiönkin tuottajista myönsi, ettei tiedä mitä muissa 
tuotantoryhmissä tapahtuu.

Väliraportointi ja säätiön jatkuva seuranta koettiin negatiivisina asioina 
tuotantoyhtiöissä. ”Kolmannes työajasta menee siihen, että täytyy raportoida 
tai selvitellä asioita säätiön kanssa”. Muutaman tuotantoyhtiön tuottajan 
mielestä säätiön ja tuotantoyhtiön välillä ei ollut sellaista kommunikaatiota tai 
rakentavaa keskustelua, että siitä olisi ollut hyötyä projektin kannalta.

Suurin osa yhteistyön kritiikistä tuli tuotantoyhtiöiden tuottajilta. Muuan tuottaja 
moitti säätiötä ylimielisyydestä. ”Vaikka annan säätiölle 100 %, säätiöltä saa 
vain märkää kättä”. Eräs haastateltu sanoi säätiön suhtautuvan, kuin kaikki 
tuottajat olisivat siellä töissä. Kyseessä ei tuottajien mukaaan ollut normaali 
toimeksianto tai asiakassuhde. Säätiötä myös moitittiin siitä, että se on 
jatkuvasti puolustuskannalla. Edes rakentavaa kritiikkiä ei saisi esittää. ”Koska 
säätiö antaa rahaa, sitä ei saa arvostella”.

Myös säätiön byrokratiaa arvosteltiin. "Se, että raha tulee säätiöltä, maksaa 
helvetisti. Ei ole mitään eroa onko summa 40 000 vai 4 miljoonaa. Se on aina 
yhtä raskasta. ”

Ongelmana nähtiin eräässä tapauksessa se, että ”säätiön maksueräpäivät 
vedettiin hatusta vuosi sitten”. Kun tuotantoyhtiöllä ei sitten ollutkaan sovittuna 
ajankohtana kuluja, säätiö ei maksanutkaan lupaamaansa erää. Tämän 
koettiin hankaloittavan liiketoimintaa, kun odotettuja tuloja ei tullutkaan. 
Väliraportit ja budjetit piti siitä huolimatta antaa, vaikka mitään ei vielä 
tapahtunut. ”Säätiötä vaivaa sosiaalidemokraattinen epäluulo yrittäjiä kohtaan.
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Tuotantopalkkioita tulee perustella jatkuvasti ja tuottajaa syytetään 
ahneudesta ja halusta rikastua. Säätiössä myös ihmetellään, eikö tuottaja tee 
muuta, ja kehotetaan lopettamaan, jos toiminta ei kerran kannata. ”

Eräs haastatelluista näki ongelmana sen, että "kumpikin osapuoli kyräilee ja 
arvostelee toisiaan”. Asioista ei hänen mukaansa pystytä puhumaan, jolloin 
asiat eivät myöskään kehity. Kumpikaan osapuoli ei tiedä mitä toinen 
ajattelee. Tämän tuottajan mielestä yhteistyöstä voisi kehittyäkin jotain, jos 
kommunikaatio olisi avoimempaa.

Säätiön tuottajien mielestä suurimpia ongelmia yhteistyössä oli se, että 
projektit olivat kaikille osapuolille uusia ja vaikeita. Tuotantoyhtiöiden 
tuottajien oli joissain tapauksissa vaikeaa sopeutua tilanteeseen, jossa heillä 
ei ollut ylintä päätösvaltaa.

Tuottajien välillä oli erimielisyyttä oikeista toimintatavoista ja 
yhteistyökumppanin pätevyydestä. Tilanne muistutti valtataistelua, jossa 
osapuolet pyrkivät korostamaan omaa asemaansa väheksymällä toisen 
ammattitaitoa ja kokemusta.

10.1.2 Positiivisia kokemuksia

Positiivisena koettiin se, että Kulttuurikaupunkisäätiö mahdollisti suuria 
projekteja, joita ei ainakaan näin laajoina olisi voitu muuten toteuttaa. Säätiö 
antoi myös näkyvyyttä tapahtumille, ja toimi monien projektien alkuunpanijana 
ja ideoijana.

Positiivista oli erään tuottajan mukaan se, että ”säätiö toimii puskurina 
tuotantoyhtiön ja julkisen hallintobyrokratian välillä”. Kulttuurikaupunkisäätiön 
annettiin mielellään hoitaa yhteydenpito virastoihin ja muihin kaupungin 
organisaatioihin.

Ohjelmistoon liittyvän byrokratian keskittäminen yhteen paikkaan oli tuottajien 
mielestä hyvä asia. Säätiö myös panosti markkinointiin. Etenkin uusien ja 
pienten tuotantoyhtiöiden ja tuottajien koettiin hyötyvän siitä, että säätiö 
huolehti sponsorisopimuksista ja markkinointiviestinnästä.

Kulttuuriteollisuudelle kaivattiin lisää tunnustusta toimialana. Kulttuurivuotta 
pidettiin pääsääntöisesti hyvänä asiana, jonka avulla voitiin lisätä Helsingin ja 
pääkaupunkiseudun kulttuuritarjontaa. Näkyvyys sai aikaan kiinnostusta 
kulttuuria kohtaan. Ohjelmakokonaisuus nähtiin monipuolisena. Erityisesti 
säätiön tavoite madaltaa yleisön kynnystä osallistua tapahtumiin oli tuottajien 
mielestä hyvä asia.

Kulttuurikaupunkisäätiön merkitys rahoittajana korostui. Tuotantoyhtiöiden 
tuottajat näkivät säätiön roolin rakentuvan rahan, budjettien ja sopimusten 
ympärille. Yleisesti pidettiin hyvänä asiana, että kerrankin oli taloudellisesti 
mahdollista toteuttaa suuriakin projekteja. Tuottajat ymmärsivät, että säätiöllä 
on velvollisuus myös vahtia, miten rahat käytetään.
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Vaikka väliraportointi ja budjettiseuranta herättivätkin tuottajissa pääasiassa 
negatiivisia tunteita, löydettiin niistä myös jotain hyvää. Muutamat tuottajat 
myönsivät: "Ei ole ollut huono asia joutua pakon edessä tarkistamaan 
budjettia aika ajoin, koska silloin joutuu myös tekemään konkreettisia 
päätöksiä projektin suhteen".

Yleisesti koettiin, että kulttuurivuoden tapahtumat ja yhteistyö 
Kulttuurikaupunkisäätiön kanssa on ollut opettavaista. Kaikista suurista 
projekteista oppii tuottajien mukaan uutta. Yhteistyö on tuonut tuottajille 
uudenlaista kokemusta ja se on varmasti saanut aikaaan kehitystä koko 
alalla. Merkittävänä seikkana mainittiin tuotantoprojektien tuomat uudet 
suhteet eri toimialoille ja kaupungin toimijoihin. Tuottajien verkostot 
vahvistuivat ja laajenivat vuoden kuluessa.

Projekteissa mukana olevat tuottajat koettiin haastattelujen mukaan 
pääsääntöisesti ammattitaitoisina. Tutkimuksessa mukana olleet projektit 
olivat kaikki näkyviä ja suuria tapahtumia, jotka edellyttivät kokemusta 
tuottajilta. Tuotantoyhtiöiden ja säätiön tuottajien välisistä ongelmista syytettiin 
kuitenkin yleensä toisen osapuolen kokemattomuutta ja puuttuvaa taitoa 
hallita suuria projekteja.

10.2 Kulttuurikaupunkisäätiö metatuottajana?

Säätiön tuottajien mielipiteitä säätiön toiminnasta

Säätiön tuottajat myöntävät, että säätiö herättää erilaisia tunteita. Säätiön 
sisällä tuottajat ovat itse kehittäneet omat tekemisen välineensä, sillä toiminta 
on vähän ylhäältä johdettua. "Tuottajat tekevät asioita lonkalta, sillä heille on 
annettu työhönsä huonosti ohjeita. Informaatio tuotantoryhmien välillä on 
puutteellista ja kaikki keskittyvät omiin projekteihinsa.”

Henkilöstöjohtamisen metodit puuttuvat säätiöstä useiden tuottajien mielestä 
täysin. Työ on hyvin itsenäistä, eikä kokonaisuus aina hahmotu. Säätiön 
kaikki tuottajat ovat persoonaltaan ja taustaltaan erilaisia. Toiminta on hyvin 
vähän ylhäältä johdettua, eikä tuottajille ole annettu kunnon ohjeita. Jokainen 
tekee asioita omalla tavallaan, eikä yhteistä toimintakulttuuria ole kehittynyt. 
Säätiön tuottajilla on siten kaikilla omat metodinsa. Toisaalta vapaus tehdä 
asioita omalla tavalla myös miellytti.

Eräs tuottaja ihmetteli ristiriitaa tuotantopäälliköiden asemassa. 
Tuotantopäälliköt ovat toisaalta hyvinkin vapaita toteuttamaan projektejaan. 
Heillä on isot budjetit, joista he vastaavat itsenäisesti. Toisaalta ”päälliköiden 
ajankäytön ja lomapäivien kyttäys ihmetytti. ”

Yksi säätiön tavoite on ollut jättää pysyviä jälkiä kulttuurituotannon alalle. 
Erään tuottajan mukaan kulttuurivuoden olisi pitänyt rohkaista uusia yrittäjiä 
alalle, jotka sitten olisivat jatkaneet eteenpäin vuoden jälkeenkin. Vuosi 2000 
olisi voinut olla harjoitteluaikaa, ja säätiön tuki olisi toiminut eräänlaisena 
starttirahana. ”Todellisuudessa raha on kuitenkin mennyt olemassaoleville 
protuottajille”.
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Tuottajan mielestä on ikävää, ettei edes tällainen mahdollisuus ole saanut 
alalle uusia yrittäjiä. Kulttuurikaupunkisäätiön taloudellinen tuki ja konsultaatio 
olisivat madaltaneet kynnystä yrittämiseen, eikä riskikään olisi ollut yhtä suuri 
kuin tavallisesti. Tuottaja syyttää suomalaisia liiasta turvallisuuden kaipuusta. 
Töitä halutaan tehdä kuukausipalkalla ja freelancerina, mutta omia riskejä ei 
uskalleta ottaa.

Moni tuottaja näkee valtion tai kunnan tuen kulttuurille ristiriitaisena. He 
myöntävät, että apuraha on usein edellytys tuotannon toteuttamiselle. 
Liiallinen tukeminen vääristää kuitenkin tuottajien mielestä tuotantoyhtiöiden 
toimintatapoja. Tuotantoyhtiön toiminnan ja kehittymisen kannalta on 
oleellista, että tuotantoja ei tehdä tappiolla. ”Voittoa ei kuitenkaan saisi tehdä 
eikä rahaa saisi jäädä yli’’.

Säätiö on pyrkinyt toiminnallaan yhdistämään kaupallisuuden tavoittelun ja 
apurahan vaikutuksen. Projekteilta on muutamaa poikkeusta lukuunottamatta 
edellytetty omaa varainhankintaa. Säätiön tukea on annettu harkitusti, niin 
että projektit on voitu toteuttaa. Suuri osa tuotannoista on sellaisia, että ilman 
säätiön tukea ei niitä olisi voinut ainakaan tässä mittakaavassa toteuttaa. 
Säätiöllä on omat sponsorit ja yhteistyökumppanit, ja tuotantoyhtiöillä on 
lisäksi omansa.

Väliraportointi ja budjetit ovat säätiön keino seurata projektien kehittymistä. 
Tuotantosopimuksissa on kunkin projektin kohdalla määritelty, kuinka usein 
raportoidaan. Tähän vaikuttavat projektin koko, rakenne ja säätiön maksaman 
rahasumman suuruus. Tuotantoyhtiöt toimittavat raportit säätiölle Intranetin 
kautta sovituin aikavälein, myös vaikka rahaa ei ole liikkunut.

Väliraportti on säätiön tuottajan mielestä hyvä työkalu. Sen avulla on helpompi 
hahmottaa seurantaa. "Säätiön ei kuulu tärvellä yhteiskunnan rahoja ja 
raporttien tarkoitus on näiden varojen valvonta. Raportit sisältävät kasauman 
informaatiota, ja ne ovat tärkeä keino verifioida tapahtumia. ”

Toisinaan projekteja seurataan niin läheltä ja tarkasti, etteivät väliraportit 
sisällä yllätyksiä tai muuten uutta tietoa. Väliraportit ovat kuitenkin tärkeitä 
seurattaessa esimerkiksi budjetin toteutumista.

Joidenkin instituutioiden kanssa väliraportti on helppo keino välittää tietoa 
projektin edistymisestä. Toisille tuotantoyhtiöiden tuottajille se ei ole yhtä 
mieluisaa.

11 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa kulttuuriteollisuuden toimialaa 
tapahtumatuottajien näkökulmasta. Tutkimuksen kohteena oli tuottajien 
välinen vuorovaikutus ja tuottajien verkostot. Tutkimuksen avulla haluttiin 
selvittää tuottajan rooliin vaikuttavia tekijöitä sekä niitä ominaisuuksia, joita 
tuottaja työssään tarvitsee.
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Lähtökohtana oli institutionaalisen näkökulman mukaisesti oletus, että kullakin 
toimialalla on voimassa muodollisia ja epämuodollisia sääntöjä, jotka 
määrittelevät alan oikeat toimintatavat. Kullakin alalla on näin ollen 
ominaispiirteensä, jotka ulkopuolinenkin tarkkailija voi havaita. (Esim. Meyer & 
Rowan 1991) Alan organisaatiot samankaltaistuvat institutionaalisten 
isomorfisten prosessien kautta, joten vakiintuneen alan organisaatiot 
muistuttavat toisiaan. Alan toimijat jakavat yhteiset arvot ja asenteet, ja 
organisaatioiden asemaan vaikuttavat tekijät ovat muodostuneet 
institutionaalisten vaikutusten kautta. (Esim.DiMaggio & Powell 1983)

Instituutiot ja toimijat muodostavat yhdessä verkoston hallintorakenteen. 
Tuotantorakenne muodostuu puolestaan voimavaroista ja toiminnoista, ja 
näitä yhdistävistä sidoksista. Verkostoissa korostuu toimijoiden välinen 
vuorovaikutus, jossa yhdistellään, vaihdetaan ja muunnellaan erilaisia 
resursseja. (Esim. Håkansson & Johanson 1994) Kahden toimijan välinen 
vuorovaikutus on aina riippuvainen myös verkoston muista toimijoista, eikä 
mikään yksittäinen toiminto ole korvaamaton. Tutkimuksen oletuksena oli, että 
kulttuuritapahtumien tuottajan toimintaa rajoittavat ja mahdollistavat 
ympäröivän verkoston institutionaaliset tekijät.

Tutkimuksen empiirisen osuuden ensimmäinen osa keskittyi tuottajan roolin ja 
verkoston kuvailemiseen ja hyvän tuottajan ominaisuuksien selvittämiseen 
tutkimalla case-tutkimuksen keinoin yhtä kulttuuritapahtumaa. Labra oli 
esimerkki pitkästä ja ongelmallisesta projektista, jossa tuli selvästi esille 
tuottajan työn eri ulottuvuudet.

Toisessa vaiheessa tutkittiin neljää muuta Helsingin kulttuurikaupunkivuoteen 
kuuluvaa tapahtumaa. Ne olivat kaikki taloudellisesti merkittävän kokoisia ja 
vaativia projekteja. Näiden tapahtumien tuotantoprojekteja tutkimalla saatiin 
lisätietoa etenkin tuotantoyhtiöiden ja Kulttuurikaupunkisäätiön välisestä 
yhteistyöstä.

Kulttuuriteollisuus on suhteellisen uusi ala Suomessa, eikä sille ole vakiintunut 
yhtä tiettyä, oikeaa tapaa toimia. Institutionalistisen lähestymistavan oletukset 
eivät siis toteudu Suomessa sellaisenaan kulttuuriteollisuuden alalla. 
Yhteisten sääntöjen, arvojen ja arviointikriteerien puuttuessa alalla korostuvat 
voimakkaasti verkostoteorian mukaiset oletukset yksilön henkilökohtaisten 
ominaisuuksien, maineen, luottamuksen ja arvostuksen merkityksestä. (Esim. 
Håkansson & Snehota 1995)

Tunnettuus sallii tuottajalle enemmän vapauksia tehdä asioita omalla 
tavallaan. Luottamus tuottajaan syntyy aikaisempien töiden ja maineen avulla. 
Alalle tulijan suurin haaste onkin hankkia kokemusta ja suhteita, sillä 
tuottajakoulutusta ei alalla arvosteta. Maine tuo valtaa, jonka avulla tuottaja 
saa haluamansa resurssit, yhteistyökumppanit ja legitimiteetin toiminnalleen.

Tuottajaa ympäröivä verkosto on ratkaiseva tekijä tuottajan työn onnistumisen 
kannalta, sillä tuottaja tarvitsee työssään monenlaista osaamista. 
Verkostoteoriat korostavatkin sitä, että yrityksen menestys ei riipu ainoastaan



120

sen omasta toiminnasta, vaan menestykseen vaikuttaa verkoston muiden 
toimijoiden toiminta. (Owusu 1997) Tuottajan tärkeimpiin ominaisuuksiin 
kuulukin kyky löytää oikeat yhteistyökumppanit. Taito delegoida ja hallita 
taloudelliset resurssit korostuvat, kun on kyse suurista projekteista.

Kaikissa tutkituissa projekteissa korostuivat tuottajien henkilökohtaiset 
ominaisuudet. Tuottajien taustalla, kokemuksella ja omalla arvomaailmalla oli 
suuri merkitys yhteistyön kokemiseen. Tuottajien käsitys hyvästä 
tuotantotavasta vaihteli sen mukaan, korostumatko tuotantotavoitteissa 
sisällölliset vai tuotannolliset tavoitteet. Jako kaupallisuuden ja kulttuurin 
ideologisten tavoitteiden välillä tuli esiin haastatteluissa. Alalla pidetään yhä 
jossain määrin kielteisenä taloudellisista realiteeteista keskustelemista. 
Toisille oli sponsorointi lähes kirosana, toiset halusivat alan kehittyvän pois 
apurahapohjaisesta toiminnasta.

Yhteistyö sai monenlaista palautetta. Kritiikkiä tuli molemmilta osapuolilta. 
Eräänä syynä voidaan pitää tuottajien henkilökohtaisia eroja. Tuottajat ovat 
taustoiltaan erilaisia, ja heillä on erilainen käsitys oikeasta tavasta toimia. 
Haastatteluissa korostuivat erot suhtautumisessa säätiön ja tuotantoyhtiön 
väliseen tehtävänjakoon. Negatiiviset kommentit olivat yleisiä, ja ne heijastivat 
jännitteitä osapuolten välillä. Arvosteluissa kahtiajako oli ilmeinen; henkilöitä 
joko kehuttiin valtavasti tai heidän ammattitaitonsa kyseenalaistettiin täysin.

Toimintakulttuuri säätiössä on erilainen kuin tuotantoyhtiöissä. Osa eroista 
selittyy tuottajien erilaisten taustojen kautta, mutta suurempi merkitys on 
erilaisella organisaatiorakenteella. Säätiö on suuri organisaatio, jolla on 
poikkeuksellisen suuret resurssit verrattuna kulttuuriteollisuuden normaaliin 
tilanteeseen. Säätiön valta perustuu sen muodolliseen asemaan tapahtumien 
rahoittajana ja ohjelmiston kehittäjänä.

Yleensä alalla on totuttu niukkoihin resursseihin. Taloudellisesti kireä tilanne 
on lisännyt verkostojen merkitystä, sillä tarvittavat palvelut ja raaka-aineet on 
maksettu ”oravannahkakauppana”. Suhteiden merkitys on korostunut myös 
siksi, että kulttuurituotannon alalla toimijoiden piiri on pieni ja kaikki tuntevat 
toisensa. Valta rakentuu tuottajan historian ja maineen kautta, eikä se perustu 
organisatoriseen asemaan.

Havainnot tukevat verkostoteorioiden mukaisia oletuksia. Niiden mukaan 
verkostosuhteisiin liittyvä valta ei perustu niinkään auktoriteettiin tai 
muodolliseen asemaan. Se liittyy sosiaalisiin siteisiin ja suhteisiin, 
asiantuntemukseen ja maineeseen. (Achroll997) Tässä onkin selkeästi ollut 
ristiriita säätiön ja tuotantoyhtiöiden tuottajien välillä.

Suurimmat ongelmat yhteistyössä johtuivat luottamuksen ja arvostuksen 
puutteesta. Säätiön mukaantulo uutena toimijana järkytti verkostotasapainoa, 
sillä se rikkoi vanhat valta-asemat. Koska tuottajien välinen arvostus ja valta 
ovat muodostuneet henkilökohtaisten ominaisuuksien, kokemuksen ja 
maineen kautta, ei muodollisilla organisaatiorakenteilla ole ollut merkitystä 
tuottajien verkostossa. Verkostoasema riippuu aina sekä toimijan itsensä että 
verkoston muiden toimijoiden aiemmista toiminnoista. Asemien kehittyminen
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vaatii aikaa ja panostusta, eikä uuteen verkostoon tai parempaan asemaan 
siirtyminen suju nopeasti. (Esim. Johanson & Mattsson 1991) 
Kulttuurikaupunkisäätiö ei ole näin ollen saanut muodollisen valtansa 
mukaista arvostusta, vaan sitä on kritisoitu avoimesti.

Mielenkiintoista on ollut myös huomata, että yksittäinen tuottaja ei yleensä 
saa moitteita henkilökohtaisesti. Vaikka yhteistyö perustuukin pitkälti 
henkilökohtaisiin kontakteihin, kritiikki kohdistuu pääasiassa säätiön, ei 
yksittäisen tuottajan tapaan toimia.

Säätiön ulkopuoliset tuottajat kokevat säätiön institutionalisoituneeksi 
organisaatioksi, jossa vallitsee tietty toimintakulttuuri ja säätiön tuottajat 
ryhmitellään yhdeksi kokonaisuudeksi. Toisaalta säätiön tuottajat itse 
korostavat sitä, ettei säätiön sisällä ole mitään erityistä yhteistä tapaa tuottaa. 
Monet tuottajat säätiössä kokevat itsekin ongelmalliseksi sen, että erilaisista 
taustoista ja kokemuksista johtuen ei edes säätiön sisällä olla yksimielisiä 
siitä, mikä on hyvä tuotantotapa.

Yleistyksestä johtuu, että yksittäisen säätiön tuottajan on hyvin vaikea 
muuttaa sitä mielikuvaa, mikä muilla tuottajilla on säätiön toiminnasta. 
Ainoastaan erittäin läheinen yhteistyö ja henkilökohtainen suhde on saanut 
tuotantoyhtiön tuottajan suhtautumaan säätiöön positiivisesti. Käsitys 
säätiöstä muodostuu tuottajien välisessä vuorovaikutuksessa, ja siihen 
vaikuttavat molempien osapuolten asenteet ja arvot.

Yhteistyö vaati toimintatapojen sopeuttamista. Vuorovaikutuksen kehittyminen 
verkostossa tapahtuu tavallisesti molemminpuolisten vaihtoprosessien ja 
sopeutumisten kautta. (Johanson & Mattsson 1991) Tuotantoyhtiöiden piti 
omaksua säätiön väliraportointimenettely ja heidän tuli laatia budjettinsa 
säätiön budjettipohjille. Tuotantoyhtiöiden tuottajat eivät helposti hyväksyneet 
säätiön vaatimia muutoksia, vaan kokivat ne hankaloittavana oman työnsä 
kannalta.

Säätiötä pidetään todellisesta tuotantomaailmasta etääntyneenä, 
byrokraattisena toimijana. Sen rooli nähdään lähinnä rahoittajana, ei 
tuottajana. Säätiön tuottajat puolestaan epäilevät tuotantoyhtiöiden kykyä 
selvitä kulttuurivuoden suurista tuotannoista, koska tuottajilla ei ole kokemusta 
näin isoista hankkeista. Ennakkoluulot osapuolten välillä ovat vahvat.

Institutionaalisen näkökulman mukaisesti (Esim. Meyer & Rowan 1991) 
kulttuuriteollisuuskin tulee alan kehittyessä institutionalisoitumaan. Sitä kautta 
syntyy alalle myös yleiset kriteerit, joilla toimintaa voidaan arvioida.

Kulttuurikaupunkisäätiön metatuottamisen malli voi hyvinkin vakiintua yhdeksi 
yhteistyön muodoksi. Kritiikistä huolimatta uusi malli on mahdollistanut 
resurssien yhdistämisen ja hyväksikäytön. Alalla on syntynyt uusia sidoksia ja 
sopeutumisten kautta on kehitelty yhteisiä toimintatapoja. Verkostoitumisen 
avulla paranevat pienten yritysten mahdollisuudet kehittyä ja toteuttaa suuria 
tuotantoja. Yhteistyö on erityisen tärkeää kansainvälistymisen kannalta.
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Alalle kaivataan lisää arvostusta. Kulttuurivuoden tapahtumat ovat olleet 
näkyviä, ja ne ovat houkutelleet ihmisiä osallistumaan ja kiinnostumaan 
kulttuurista. Keskustelu toimialan toimintaedellytyksistä ja oikeutuksesta on 
ollut tervetullutta. Ainoastaan avoimella tiedottamisella voidaan vähentää 
kulttuuriin kohdistuvia ennakkoluuloja. Alan liiketoiminnallistuminen muuttaa 
käsityksen kulttuurista pienten piirien harrastuksena, jolloin myös sen 
mahdollisuudet saada taloudellisia resursseja paranevat.

Alalle kaivataan haastateltujen mukaan yrittäjyyttä ja uusia riskinottajia. 
Uusien tuottajien toimintaedellytykset ovat kuitenkin vähäiset, ennen kuin he 
saavat kokemuksen tuomaa arvostusta ja tunnettuutta. Ilman verkostoa he 
eivät onnistu työssään. Alaa hallitsee muutama toimija, eikä 
tuottajakoulutuksesta valmistuville löydy sopivia tehtäviä. Kehittämällä alan 
koulutusta esimerkiksi oppisopimusperiaatteella voitaisiin tuottajien 
ammattitaitoa lisätä.

Muodollisen ja yleisesti hyväksytyn pätevyyden lisääntyminen alalla voisi 
vähentää aseman ja vallan välistä ristiriitaa. Yhteistyön kehittyminen 
edellyttää yhteisistä pelisäännöistä sopimista. Halukkuutta yhteistyöhön on, 
sillä tuottajat tunnustavat verkostoitumisen merkityksen myös tuottajien 
välisenä yhteistyömallina. Kulttuurikaupunkisäätiön edustama 
metatuottamisen malli kaipaa roolien ja työnjaon selkiyttämistä, jotta siitä voisi 
kehittyä toimiva malli. Tärkeää on myös ratkaista ne ennakkoluulot, jotka 
alalla kohdistuvat suureen ja taloudellisesti merkittävään toimijaan.

Mielenkiintoista olisi jatkossa tutkia, mitkä ovat olleet kulttuurivuoden 
vaikutukset tapahtumatuotannon alalla. Verkostot ovat muuttuneet, sillä niihin 
on tullut uusia toimijoita. Runsaammat taloudelliset resurssit ovat muuttaneet 
tuotantotapoja. Tuottajat ovat oppineet suurista projekteista paljon ja uusia 
yhteistyösuhteita on syntynyt. Kulttuurikaupunkisäätiön rooli on 
todennäköisesti ollut merkittävä alan toimintatapojen kehittäjänä ja 
isomorfisten prosessien käynnistäjänä.

Kulttuurikaupunkisäätiön metatuottamisen mallin hyödyntäminen jatkossa 
voisi parantaa kulttuuriteollisuuden resurssien hyödyntämistä. Se voisi olla 
myös keino löytää tasapaino apurahatuotannon ja puhtaan kaupallisuuden 
välille. Tuotantoyhtiöt ovat Suomessa pieniä ja niiden yhteistyötä kehittämällä 
niiden toimintaedellytykset paranisivat.

Säätiön toimintaa tutkimalla voitaisiin löytää ne vahvuudet ja heikkoudet, jotka 
liittyvät metatuottamisen malliin. Tutkimus edellyttäisi taloudellisten, fyysisten 
ja henkisten resurssien jakautumisen ja hyödyntämisen selvittämistä. 
Toiminnan tehokkuuden arvioinnin lisäksi olisi mielenkiintoista tietää, miten 
hyvin säätiön tavoitteet toteutuivat.
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LIITTEET 

LIITE 1

Teemahaastattelujen runko

1 Tuottaja

Kuka olet?
Aiempi työkokemus ja koulutus?
Miten päädyit juuri tähän projektiin?
Mikä parasta/pahinta tuottajan työssä?
Mitä vaaditaan hyvältä tuottajalta?
Mitä aiot tulevaisuudessa tehdä?

2 Projekti

Kenen idea projekti oli ja milloin se syntyi?
Milloin tulit mukaan ja miksi?
Mistä projektissa on kysymys?
Ketkä ovat mukana tuottamisessa, suunnittelussa ja toteutuksessa? 
Millainen budjetti?
Miten tuotanto rahoitetaan?
Miten kyseinen projekti eroaa muista?
Projektin tavoitteet?
Miten hyvin tavoitteet on saavutettu?
Mitkä ovat olleet suurimmat ongelmat?
Mikä on ollut parasta/ vaikeinta/ haastavinta/erikoisinta juuri tässä 
projektissa?
Muuta?

3 Yhteistyö säätiön ja tuotantoyhtiön välillä

Mikä on ollut säätiön rooli tuotantoprosessissa?
Säätiön tavoitteet?
Miten yhteistyö toiminut?
Yhteistyön parhaat ja huonoimmat puolet?
Miten vastaavaa yhteistyötä voisi tulevaisuudessa kehittää?
Onko säätiön metatuottamisen malli onnistunut ratkaisu?
Miten arvioisit suhdettasi säätiön/tuotantoyhtiön vastaavaan 
tuottajaan?
Kenellä vastuu tuotannon sisällöllisestä/teknisestä/taloudellisesta 
lopputuloksesta?
Mitä olisit itse tehnyt toisin?
Kuinka suuri merkitys on tuottajien välisellä ”henkilökemialla”?
Muuta?
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Kulttuuritapahtumien tuottaminen toimialana

Onko olemassa ns. hyvää tuotantotapaa?
Mikä on tuottajan verkoston merkitys? Miksi?
Miten kulttuuriteollisuus eroaa muista toimialoista? 
Miten alaa voisi kehittää?
Alan suurimmat ongelmat?
Mikä parasta tällä toimialallla?
Mikä on julkisen tuen merkitys?
Muuta?
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LIITE 2

Labran tuottajan verkosto

Projektin luonteesta johtuen siihen on osallistunut suuri joukko sekä 
taiteellista että teknistä henkilöstöä. Seuraava lista antaa kuvan siitä, miten 
erilaista asiantuntemusta ja osaamista Labra vaati toteutuakseen.

Labran tuottajan Katariina Lehtosen verkosto muodostui seuraavista
henkilöistä ja yrityksistä :

Ismo Alanko
Stefan Lindfors
Petri Lehtinen

Konsepti, musiiki ja lyriikat
Konsepti, arkkitehtuuri, valot ja puvut
Ohjaus

Ismo Alanko Säätiö
Jussi Kinnunen 
Samuli Laiho
Teho Majamäki 
Kimmo Pohjonen 
Marko Timonen

Musiikki

Kuoro
Ona Kamu 
Anna-Mari Kähärä 
Säde Rissanen
Mia Simanainen 
Riikka Väyrynen

Kuorosovitukset

Ari Numminen
Mari Rosendahl
Hessu Iso-Ahola
Tumppi Sipilä

Koreografi, tanssija
Tanssija
Ääni

Juha Nuutinen
Marko Kettunen
Elina Vättö
Henna Nurmi

Soitinten rakennus
Valot
Puvustaja
Pukija

Esa Parkatti Rakennusmestari

Matthew Cooper
Pasi Pakula
Eero Tamminen
Miikka Valtonen
Eric Brun

Rakennusryhmä

Rauli Koistinen
Jari Kallela
Paul Björk

Rakennuspiirros
Rakennuttaja / KL- Asennus
Ilmatyynyt / Solving Oy
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(Markus Hihnala Kompressori / Kaeser Kompressorit; neuvoteltiin 
pitkään. Otettiin muualta)

Markku Veneskari Muovit / Mediceam Oy

Jaakko Koivisto
Marco Melander

Graafikko
Valokuvaaja

Kimmo Haapalainen Kiipeilyopettaja / Seikkailu Oy

Niklas Sturell 
Narikkatytöt (5 kpl) 
Lipunmyyjät (5 kpl)

Apunäyttämömies, harjoittelija

Jatta Raunila
Mervi Niemi
Netta Norro
Timo Wasama
Katja Kavilo

Toimitusjohtaja / Kaapelitehdas
Tilavuokrat / Kaapelitehdas
Tilavuokrat / Kaapelitehdas
Huolto / Kaapelitehdas
Merikaapelihaili 2000

Raija Koli Vastaava tuottaja / Kulttuurikaupunkisäätiö

Katariina Lehtonen 
Vesa Ristimäki 
Minna-Ella Aaltonen

Tuottaja / PopZoo Promotions Oy
Toimitusjohtaja / PopZoo Promotions Oy 
Tuotantoassistentti / PopZoo Promotions Oy

Leena Hoppania
Seppo Vesterinen

Toimitusjohtaja / Diiva Produktio Oy
Tuottaja / Diiva Produktio Oy

Leena Tomminen 
Marjaana Mykkänen 
Petri Hyyryläinen
Kari Kyrönseppä

Tuotantopäällikkö, TV- taltiointi / YLE /TV 1
Ohjaaja / YLE
Kuvaaja / YLE
Tuottaja / YLE

Aleksi Salmenperä Dokumentintekijä / TaiK, ETO ( teki säätiölle )

Ritva Sinisalo Primalco / sponsori

Media Lehdistö
TV1. MTV3
Paikallisradioasemat

Jari Strömberg
Jesse Ristilä

Tuottaja, toimittaja / Nelonen
Kuvaaja, äänittäjä / Nelonen

Juha Torvinen Singlen tuotanto ja jakelu / Poko Records

Aini Tolonen
Kimmo Lehtonen

Lasipalatsin Mediakeskus Oy
Lasipalatsin Mediakeskus Oy

Jaakko Hietala Asianajaja / Fennica
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CITY- Valvonta Vartiointi

Kalle Alajoki
Adam’s mainostoimisto

Koskenkorvabaari
Baarin suunnittelu

Lisäksi epävirallista ja odottamatonta verkostoa:

Naapurikiinteistö 
Alakerran bändi

Räjäytystyöt vaikuttivat harjoituksiin 
Vaiennettiin välillä


