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Tiivistelmä 

Mistä puhutaan, kun puhutaan tuottajista? Onko tuottaja yksilö vai yhtiö? Mitä on 

tuottajuus suhteessa taiteeseen, ihmisiin, rahaan? 

 

Kirjoittaja tuotti 2004 käynnistyneen Itu – videotaiteen tuotantoprojektin, joka oli 

ensimmäinen suomalaisen videotaiteen laadun kehittämiseen tähdännyt hanke. 

Hankkeen tuotantoyhtiö oli taiteilijajärjestö Muu ry. Itussa tuotettiin videotaiteen 

käsikirjoituskoulutusta, videotaideteoksia, näytäntöjä ja näyttelyitä yhteistyössä 

Yleisradion Yhteistuotantojen, Av-arkki ry:n ja Satakunnan taidetoimikunnan 

kanssa. Tuotetut teokset olivat Tanja Koistilan Ruodot (2006), Marko Lampisuon 

Poriutuminen (2005), Elina Salorannan Ei saa häiritä (2006) ja Lena Séraphinin 

Kello & Kulta (2007). Näyttely Tässä talossa, näissä huoneissa oli esillä Rauman 

taidemuseossa (2006) ja Muu Galleriassa (2007), Yleisradio esitti teokset 

ensimmäisen kerran vuonna 2008. 

 

Tutkielma yhdistää monitieteistä kirjallisuutta ja Itu – videotaiteen tuotantoprojektin 

kokemuksia kaivaakseen esiin tuottajuuden syväolemusta. Tuottajuutta jäsennetään 

visuaalisen kulttuurin teorian valossa sekä kielessä, suhteessa erilaisiin tuottaja-

ammatteihin, työelämän muutoksiin ja taiteeseen. Tuottajuuden kokemuksellisuus ja 

tuotetut neljä teosta ovat mukana kuvailuna, kuvina ja dokumentteina. Kirjoittaja 

tekee tuottajuuden itseanalyysiä soveltaen kehittävän työntutkimuksen mallia 

ihmisen toiminnan rakenteesta.  

 

Tuottajuus korostuu työn moniaikaistuessa, organisaatioiden rajojen hälvetessä, 

työyhteisön verkostoituessa ja sopimusten ja työnjaon kehittyessä projektikohtaisesti. 

Kiire, talouskysymykset, kriisit ja muutokset haastavat työn näennäisen vapauden.  

 

Tulosten perusteella yhdisteleminen kuvaa parhaiten tuottajuuden olemusta. 

Yhdistely koostuu kaaoksen, kiteytysten ja keskusteluiden vuorottelusta. Taitavan 

yhdistelyn tulos on ainutlaatuista taidetta, joka ei voisi syntyä yksin. 

Avainsanat  tuottaja, läänintaiteilija, video, installaatio, näyttely, taide, yhdistely  
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1  HALU KOETELLA KÄSITETTÄ 

  

 

 

Mitä ammattinimike tuottaja tarkoittaa? Tavallinen, alan koulutuksessa ja tekijöiden keskuudessa 

käytetty lähestymistapa tuottajuuteen on luetella tuottajan työtehtäviä tai ominaisuuksia. Teatterituottajan 

oppaassa Jukka Hytti (2005, 18–29) luettelee tuottajan rooleja. Tuottaja organisoi, aikatauluttaa, vetää 

projektia ja hallitsee taiteenalansa erityispiirteet. Hän on luovan talouden asiantuntija, johtaja ja usein myös 

yrittäjä. 

Televisiotuottaja ja toimitusjohtaja Saku Tuomisen (2007) tiivistyksessä tuottaja on yhtä kuin se, 

joka tekee päätöksiä. Hän tekee päätöksiä tai päättää, kuka päättää. Työssä menestyminen edellyttää 

”tuottajageeniä”, joka sisältää johtajuutta, järjestelmällisyyttä, ongelmanratkaisu- ja paineensietokykyjä sekä 

suoraselkäisyyttä. Kaiken muun tarpeellisen tuottaja voi oppia. 

 Hytin ja Tuomisen määritelmät ovat kiinnostavia, mutta eivät riittäviä. Aiemmin esimerkiksi 

yrittäjyystutkimuksessa etsittiin yrittäjän perusominaisuuksia. Sittemmin tutkimussuunnasta on 

tuloksettomana luovuttu (Arenius 2007).  

 Kulttuurituotannon kouluttaja ja tutkija Katri Halonen (2011A, 20) on kiinnittänyt huomiota siihen, 

että ”[t]uottajat omana ammatillisena joukkonaan ovat jääneet kotimaisessa taiteilijatutkimuksessa ja 

taidejärjestelmien tutkimuksessa reunahuomioiksi, tai ne on rajattu kokonaan tutkimuksen ulkopuolelle”. 

Tavoittelen tutkielmassani vastausta, joka on muutakin kuin luettelo tuottajan työtehtävistä tai 

hyvistä ominaisuuksista. Löytyykö tuottamiselle syväolemus tai filosofia? Harjoitan tuottajuuden ”käsitteen 

koettelua”, tiedostaakseni tarkemmin sen historiallista painolastia, rakentuneisuutta, ideologisia funktioita ja 

rajoituksia omassa työssäni (Leppihalme 2006, 53–55). 

Tarkastelen tuottajuutta oman työskentelyni näkökulmasta, esimerkkituotantona Itu – videotaiteen 

tuotantoprojekti. Vuonna 2004 tuotin Itu-projektissa kymmenelle hakemuksesta valitulle kuvataiteilijalle 

videotaiteen käsikirjoitustyöpajan. Vuosina 2005–2006 tuotin neljä valittua käsikirjoitusta valmiiksi 

videotaideteoksiksi. Tuotin teoksista eri versiot televisiolle, festivaalilevitykseen ja näyttelylevitykseen. 

Vuonna 2006 tuotin videoinstallaationäyttelyn Rauman taidemuseoon ja 2007 Muu-galleriaan. 

Itu – videotaiteen tuotantoprojektin tuotantoyhtiönä toimi taiteilijajärjestö Muu ry ja teosten 

levittäjänä suomalaisen mediataiteen levityskeskus Av-arkki ry. Itu – videotaiteen tuotantoprojekti ja 

teokset tuotettiin yhteistyössä Satakunnan taidetoimikunnan ja Yle Yhteistuotantojen kanssa. Itu-projekti 

on ollut ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa Suomessa toteutettu videotaiteen laadun kehittämiseen 

tähdännyt tuotantoprojekti (Mäkelä A. 20, 2009). 

Miten Itu-projekti on tuotettu, millainen projekti se on? Suhteessa Itu-projektiin tutkielmani on 

kuvaileva. Tavoitteena on esitellä yksityiskohtaista, intensiivistä tietoa yksittäisestä tapauksesta. Koska Itu-

projektissa on tuotettu koulutusta, näyttelyitä ja teoksia, voidaan se tapaustutkimuksen näkökulmasta 

ymmärtää joukoksi toisiinsa suhteessa olevia tapauksia. (Hirsijärvi, Remes, Sajavaara 2004, 120–126.) 

Samalla kun Itu-projekti vahvisti omaa ammatti-identiteettiäni, herätti se myös tarpeen analysoida 

sitä. Tuottajista puhutaan erilaisissa määrittelemättömissä merkityksissä. Poikkialainen työskentely on Itu-
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projektissa tuonut yhteen eri taustoja edustavia ihmisiä. Jos he ”keskustelevat samoilla termeillä eri 

merkityksin, syntyy helposti epäselvyyksiä” (Iljin 2006, 76). 

Jo Itu – videotaiteen tuotantoprojektin alussa oli selvää, että tuottamisen ohella myös kirjoitan 

projektista. Itu-projektin sekä samanaikaisten tutkimuksellisten kokeilujeni edetessä tuottajuuden käsitteen 

määrittely kasvoi tutkielman pääkysymykseksi. Suhteessa tuottajuuden käsitteen koetteluun, on 

tutkimukseni tarkoite kartoittava. 

Tutkielman rakenteessa sovellan kehittävän työntutkimuksen vaiheistusta (Engeström 1998, 128). 

Kehittävässä työntutkimuksessa abstraktit käsitteet kuljetetaan käytännön toiminnan kehittämisprosessin 

kautta tietoisen ajattelun ja uuden toiminnan tasolle (Engeström 1998, 88–98).  Aloitan ”etnografisella” 

kartoituksella, joka tässä tutkielmassa tarkoittaa kirjalliseen aineistoon pohjautuvaa tuottajuuden ja sen 

ympäristön taustoitusta. Etenen toiminnan kehittämiseen, eli Itu – videotaiteen tuotantoprojektin 

käynnistämiseen, projektimallin esittelyyn ja lopulta teosten tuottamisen kuvalliseen ja kirjalliseen 

kuvailuun. Kehittävän työntutkimuksen kehä päättyy uuden toimintatavan arviointiin. Viimeisessä luvussa 

mallinnan tuottajuutta ja tarkastelen projektin ja tutkielman synnyttämää tietoa reflektiivisesti. 

 

1.1  Kirjall isuudesta 

Käytän monialaista kirjallisuutta pyrkien kuitenkin pysyttelemään pääaineeni visuaalisen kulttuurin ja 

ammatillisen toimintakenttäni taiteen tuottamisen viitekehyksessä. Mukana on visuaalisen kulttuurin 

teoriaa, kielitiedettä, juridiikkaa, mediatutkimusta, julkishallinnon selvityksiä, järjestöjen verkkoaineistoa, 

luovaa taloutta, elokuvatuottamista, televisiotuottamista, arts managementia ja kulttuurituotantoa.  

 

1.1.1 Visuaalinen kulttuuri 

Tutkielman alussa lähestyn tuottajuutta yleisen visuaalisen kulttuurin teorian tasolla. Sieltä kumpuaa 

keskeisiä tuottamiseen ja tuottajuuden arkeen kytkeytyviä teoreettisia käsitteitä, kuten Frankfurtin 

koulukunnan kriittistä teoriaa kehittäneiden Theodor Adornon ja Max Horkheimerin (1991/2002) jo 1940-

luvulta alkaen arvostelema kulttuuriteollisuus ja ranskalaiselle filosofi ja historioitsija Michel Foucault’lle 

(1976/1998) keskeinen valta. Suomessa kulttuuriteollisuudesta ovat kirjoittaneet mm. Hautamäki (1999) ja 

Wilenius (2004). Ranskalaisen sosiologi Jean Baudrillardin (1987/1991) tuottamisen ja viettelyn 

vastakkainasettelu toimii siltana erilaisten sanakirjamääritelmien ja tuottajuuden käytännön välillä. Sosiologi 

Pierre Bourdieun käsitteet kulttuurituotannon kenttä tai kulttuurinen ja taloudellinen pääoma nousevat esiin 

myös käyttämieni kotimaisten lähteiden kautta (Oksman R. 2002, Halonen K. 2011A).  

Janne Seppänen on jäsentänyt tuotannon tasoja kirjassaan Visuaalinen kulttuuri. Teoriaa ja metodeja 

mediakuvan tulkitsijalle (2005). Kytkennöissä luovien alojen aikalaiskeskusteluihin käytän artikkelikokoelmia 

Minne matka, luova talous? (Inkinen, Karkulehto, Mäenpää & Timonen 2006), Mediatutkimuksen vaeltava teoria 

(Mörä & Salovaara-Moring, Valtonen 2004) ja Kulttuurituotanto (Grahn & Häyrynen 2009). 

 

1.1.2 Tuottaja työssä 

Riina Hyytiän Ennen kuin kamera käy (2004) on ensimmäinen suomalaisen elokuvatuottajan väitöstutkimus. 

Siinä huomion kohteena on auteurismia kyseenalaistava triangelityöskentely neljän kotimaisen 

lastenelokuvan käsikirjoitusprosessissa. 
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Jeremy Tunstallin Television Producers (1993) pohjautuu yli 250 brittiläisen televisiotuottajan 

haastatteluun. Se tekee näkyväksi tuottajuuden ominaispiirteitä, genreytymisilmiöitä ja muutosprosesseja 

kontekstiaan laajemmassa merkityksessä. Hajanaista tietoa suomalaisista televisiotuottajista olen poiminut 

teoksista Television viisi vuosikymmentä. Suomalainen televisio ja sen ohjelmat 1950-luvulta digiaikaan (Wiio 2007) ja 

Tuottajan työ (Bertling, Rantala & Saksala 2007). 

Katri Halonen on viime vuosina kirjoittanut useita kulttuurituotannon alaan liittyviä tutkimuksia ja 

raportteja, joihin viittaan. Hänen väitöskirjassa Kulttuurituottajat taiteen ja talouden risteyskohdassa korostuu 

”kulttuurituottajuus taiteilijuuden ja talouden välille asettuvana ammatillisena positiona” (2011A, 14). 

Monimenetelmäisen tutkimuksen kehikkona toimii kulttuurituotannon kentän jaottelu Bourdieun mukaan 

massatuotannon ja rajoitetun tuotannon kenttiin. 

Riku Oksmanin (2002) pro gradu -työ Intohimoa ja ammattitaitoa: puheenvuoroja tuottajan työstä hakee 

vastauksia kanssani hyvin samankaltaisiin kysymyksiin. Oksmanin tausta on kauppatieteissä ja teatterissa. 

Hänen aineistonsa pohjaa omiin kokemuksiin sekä kolmen yrittäjänä ja eri alojen tuottajana toimivan 

ammattilaisen haastatteluihin. 

Derrick Chongin Arts Management (2002) tuo tuottajapohdintoihini mukaan taidelaitosten ja niiden 

hallinnoinnin näkökulmaa, olenhan itsekin läänintaiteilijana tehnyt tuottajan työtä taidehallinnon 

palveluksessa. Ensimmäinen läänintaiteilijoihin keskittyvä tutkimus julkaistiin tämän tutkielman 

oikolukuvaiheessa (Oesch 2012). Aiemmissa taidehallinnon julkaisuissa etenkin tuottaja-läänintaiteilijat on 

usein sivuutettu vähin sanoin (esim. Jokinen & Rautiainen 2008). 

Työelämän muutoksista luovalla alalla ovat kirjoittaneet muun muassa Katri Halonen (2011A ja B), 

Juha Siltala (2004) ja Gerald Raunig (2007). 

Välttelen käsikirjalähteitä, poikkeuksena Alejandro Pardon (2002) toimittama The Audiovisual 

Management Handbook. An in-depth look at the film, television and multimedia industry in Europe, joka jäsentää 

mediatuotannon kenttää historiasta nykyaikaiseksi yritystoiminnaksi. 

Tekijänoikeudet määrittävät tuottajuutta musiikkituotannon ja elokuvatuotannon kautta. Niistä 

kirjoittaessani nojaan ensisijaisesti Tekijänoikeuden tietosanakirjaan (Niiranen & Tarkela 1998) ja Pirkko-Liisa 

Haarmannin kirjaan Tekijänoikeus & lähioikeudet (1999). 

 

1.1.3 Taide, kuvataide, videotaide 

Julkishallinnon selvityksissä videotaide sijoittuu kattokäsitteen mediataide alle (Mäkelä A. 2009, 27–28). 

Lähtökohtaisesti Itu – videotaiteen tuotantoprojekti oli kuvataideprojekti ja sen keskeiset taiteilijat olivat 

koulutukseltaan kuvataiteilijoita, joten olisi perusteltua käyttää kuvataiteen kentästä nousevia kirjallisia 

lähteitä.  

Kuvataiteen alalla tutkimukset ja muut julkaisut kohdistavat huomionsa pääsääntöisesti taiteilijoihin 

ja etenkin teoksiin, teosanalyyseihin ja näyttelyihin, jolloin tuotantoprosessit rajautuvat niissä kiinnostuksen 

ulkopuolelle. Kuvataiteen kentälle paikannettavissa olevia lähteitäni ovat Minna Tarkan toimittama, 

vuonna 1993 julkaistu Video taide media -antologia, Hanna-Leena Rossin diskurssianalyysiin pohjautuva 

väitöskirja Taide vallassa (1999) sekä Kari Yli-Annalan ja Hannu Eerikäisen artikkelit Kirsi Väkiparran 

(2007) toimittamassa teoksessa Sähkömetsä - videotaiteen ja kokeellisen elokuvan historiaa Suomessa 1933-1998. 
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Tapio Mäkelä ja Minna Tarkka tekivät kansainvälistä vertailua selvityksessään Mediataide. Kotimaiset 

toimijat ja kansainväliset mallit (2002). Asko Mäkelän Mediataiteen mahdollisuudet -selvityksessä korostuvat 

mediataiteen alan moninaiset tuki-, tutkimus- ja kehittämistarpeet, myös tarve alan tuottajien 

kouluttamiseksi (2009). Robert Arpon toimittama Taiteilija Suomessa. Taiteellisen työn muuttuvat edellytykset 

(2004) kyseenalaistaa tuotannollisen ajattelun ja toiminnan mielekkyyttä. 

 

1.1.4 Johtaminen ja projektihallinta 

Tuottajuus on johtajuutta. Johtamisen analyysi osana luovuus- ja innovaatiokeskusteluja on puutteellista, 

vaikka nimenomaan ”[j]ohtajuuden tutkiminen sekä johtamisen uusien näkökulmien tarkastelu voisivat 

konkretisoida sitä, missä ja mihin luovilla toimialoilla ollaan tällä hetkellä menossa” (Karkulehto & Virta 

2006, 142). Tutkielmaani voi lukea näkökulmana luovan alan johtajuuteen, mutta kauppatieteen alaan 

kuuluva johtajuusoppi ja valtavan laaja johtajuuskirjallisuus rajautuvat tutkielmani lähteiden ulkopuolelle. 

Lainaan muutamia määritelmiä Pirkko Anttilan kirjasta Se on projekti – vai onko? Kulttuurialan tuotanto- 

ja palveluprojektien hallinta (2001). Oman työni arjessa ovat käsikirjoina palvelleet mm. Kai Ruuskan (1999) 

Projekti hallintaan ja David Bobbyn (1992/2002) Managing Projects. Building and Leading the Team. Niiden tai 

vastaavien kirjojen oppeja ja malleja on kunkin tuottajan helppo soveltaa omiin tarpeisiinsa. 

 

1.1.5 Muu aineisto 

Kouluttaja ja tuottaja Lemmikki Louhimiehen visuaalisen käsikirjoittamisen menetelmää sovellettiin Itu – 

videotaiteen tuotantoprojektin käsikirjoituspajassa. Se perustuu Louhimiehen lisensiaattityöhön Nosta 

luovuuden taikurinhattua, kautta spatiumin! Visuaaliset kohtauskortit elokuvakäsikirjoituksen opetuskokeilussa (2001). 

Verkkolähteitä käytän etenkin alan järjestöistä ja organisaatioista kirjoittaessani. Joitakin 

luentolähteitäkin käytän, jos ne perustellusti kuljettavat tekstiäni eteenpäin. Järjestöjen verkkosivut ja 

luentoviitteet on lähdeluettelossa listattu omiksi ryhmikseen. 

Tuottajakollegoiden ääni kuuluu tekstissäni vain lähdekirjallisuuden ja lehtisitaattien kautta. Muiden 

henkilöiden haastatteleminen ei mahdu tutkielman raamiin, vaikka Itu – videotaiteen tuotantoprojektin 

taiteilijat ja muut avainhenkilöt ehdottomasti ansaitsisivat tulla haastatelluiksi, kuulluiksi ja tutkituiksi. 

Olen kirjoittanut työstäni taiteen tuottamisen läänintaiteilijana ja Itu-projektin tuottajana sekä 

Satakunnan taidetoimikunnan toimintakertomuksiin että ammattijulkaisuihin ja käsitellyt tutkielmaa 

sivuavia aiheita kurssiesseissäni. Itu – videotaiteen tuotantoprojektista julkaistiin myös uutisartikkeleita ja 

arvioita. Tutkielmani data koostuu omista, projektin aikana syntyneistä aineistoista, joita on hallussani sekä 

mapitettuina että sähköisinä dokumentteina. Mukana on projektisuunnitelmia, teoskansioita, luonnoksia, 

muistiinpanoja, valokuvia ja raportteja. Esittelen aineistoani tarkemmin luvussa 4 ja luetteloin niitä 

lähteissä. Joitakin keskeisiä, omaa työskentelyäni ilmentäviä ja mahdollisesti muita taiteen ammattilaisia tai 

opiskelijoita kiinnostavia projektiasiakirjoja olen liittänyt tutkielman loppuun. Kanssaihmisten sijaan pyrin 

kriittiseen ja reflektiiviseen keskusteluun aineistoni, oman kokemuksen ja kirjallisuuden kanssa.  
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2  MITEN TUTKIA TUOTTAJUUTTA? 
 

 

 

Opinnäytteeni on laadullinen visuaalisen kulttuurin tutkielma. Se on lähestyy toimintatutkimusta, 

jossa tutkija on aktiivinen, kehittämishaluinen toimija, taiteellisen tutkimuksen tapaan jakamattomasti. 

Tutkimusmenetelmällisen kehikon sovellan kehittävästä työntutkimuksesta. 

 

2.1  I tseään kehittävä tuottaja 

Kuvailen tuottamaani Itu-projektia ja kartoitan tuottajuuden käsitettä. Näennäisen tuttua käsitettä 

koetellessani koen tehneeni ikään kuin perustutkimusta täydentämään aukkoja olemassa olevassa tiedossa. 

Itu – videotaiteen tuotantoprojektista esittämäni tieto on käyttökelpoista esimerkkitapauksena. Kirjoitan 

reflektiivisesti ja kriittisesti hyödyntäen monialaista kirjallisuutta. Tuottajakollega tai omaa teostaan tuottava 

taiteilija voi hyödyntää tietoa eläytymällä ja omaan työhönsä suhteuttamalla. Kirjoitustani voisi luonnehtia 

metodologisella työnimellä ”kehittävä tuotannollinen tutkielma”. 

Se, että tutkielmassa rajoittaudun yhteen projektiin, on tuottajan työn näkökulmasta epätodellista. 

Itu – videotaiteen tuotantoprojekti on ollut vain yksi, vaikkakin henkilökohtaisesti erityisen tärkeä työ 

muiden tuotantojeni joukossa. Sitä on käytetty mallina ja vertailukohtana esimerkiksi taidekäsityön 

edistämishanketta tai mediakasvatusprojekteja valmistellessani. Vastavuoroisesti ovat tuottajuuttani 

muokanneet ja tietojani kerryttäneet omat ja kollegoiden rinnakkaiset projektit kuluneiden vuosien aikana.  

Itu-projektin jälkeen olen tuottanut poikkitaiteellisen Musicam video -projektin, joka on saanut sysäyksensä 

Itu-projektista ja muokannut edelleen käsityksiäni tuottajuudesta henkilökohtaisesti ja yleisesti. 

Diskursseissa representoidaan eroa itsen ja muiden välillä (Hall 1999, 98). ”Koska täysin 

luonnostaan lankeavia merkityksiä ei ole, asioille on annettava merkitys ja ne merkityksellistyvät eri tavoin 

kielen kautta. ’Taistelu kielessä’ tarkoittaa, että eri ihmiset ja ryhmät antavat asioille eri merkityksiä 

pyrkiessään saamaan oman merkityksenantonsa hallitsevaksi” (Stuart Hallin ideologiasta Pantti 2004, 244). 

Aikeeni on ollut alaa kehittävä ja muuttamaan pyrkivä. Ihannetapauksessa tutkielmani luo kilpailevaa 

diskurssia, joka syventää ja monipuolistaa keskustelua tuottajuudesta ja sen vaikuttimista (vrt. Hall 1999, 

101). Tutkielmaani voi lukea tuottajan puolustuspuheenvuorona. Taustalla on vaikeasti määriteltävä tunne 

tai kokemus siitä, että tuotannon sisällä tuottajuus määrittyy tai näyttäytyy eri tavalla kuin sen ulkopuolella 

(kts. myös Halonen 2009). Tutkielma voi myös välittää käytännön kokemuksia tuotannon sisältä ja 

ruohonjuuritasolta sinne, missä taiteen tuottamisen ja  mediataiteen mahdollisuuksiin voidaan rakenteita 

kehittämällä vaikuttaa. 

 

2.2  Tuottajuus ja t ieto 

Tutkielman aluksi ratkaistaviksi tulivat sekä menetelmän että tutkielman tekijän ja kohteen suhteen 

määrittely. Aloitin visuaalisen kulttuurin maisteriopinnot jo tietoisena siitä, että käsittelisin Itu – 

videotaiteen tuotantoprojektia opinnäytteessäni. Taustalla olivat mediatuotannon 

ammattikorkeakouluopinnot ja pari vuotta tuottajan työtä, sekä niitä edeltäneet työvuodet kuvataiteen ja 

graafisen alan tehtävissä. Itu-projekti oli maisteriopintojeni alkaessa vastikään käynnistynyt. 
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Tutkielman polun etsintä alkoi visuaalisen kulttuurin tutkimuksesta, joka yleensä suuntaa 

huomionsa lopputuotteisiin ja niiden välittämään kuvaan maailmasta.  En kuitenkaan halunnut tarkastella 

Itu-projektissa tuottamiani teoksia niiden lopullista muotoa analysoiden. Halusin kirjoittaa 

tuotantoprosessista. 

Seppäsen (2005, 31) mukaan tuotannon kulttuurisia käytäntöjä ei ole juurikaan tutkittu visuaalisen 

kulttuurin näkökulmasta. Tuotannon makrotasolla voitaisiin tutkia omistusjärjestelyitä, yhteiskunnallisia 

tehtäviä tai liiketoiminnan taloudellisia merkityksiä. Mikrotasolla kohteena olisivat ruohonjuuritason 

kulttuuriset käytännöt ja omaehtoinen mediasisältöjen tuottaminen. (Seppänen 2005, 217). Ääripäiden 

väliin Seppänen sijoittaa tutkimuksen, jossa keskitytään tuotantoon yhdessä organisaatiossa tai yrityksessä 

(Seppänen 2005, 218 mukaan Cottle 2003, 29). Näin jaoteltuna Itu-projekti ja tutkielmani sijoittuvat 

jonnekin mikrotason ja organisaatiotason välille.  

 

2.2.1 Tuottajan toiminnallisuus 

Kiinnostuin toimintatutkimuksesta, jota kuvaillaan ennen kaikkea tutkimukselliseksi asenteeksi tai 

lähestymistavaksi. Siinä työ kytkeytyy toiminnan kehittämiseen. (Heikkinen 2006, 37.) 

”Toimintatutkimuksen tehtävänä on muuttaa todellisuutta sitä tutkimalla ja tutkia todellisuutta sitä 

muuttamalla. Siinä tuotetaan tietoa käytäntöjen kehittämiseksi” (Heikkinen, Rovio ja Syrjälä 2006, 15). 

Menetelmällisesti toimintatutkimus on kuriton, kaikki metodit ovat käytettävissä (Kuula 1999, 208).  

Itu – videotaiteen tuotantoprojekti on taideprojekti, joten ajauduin kysymään, voiko taiteellista 

tutkimusta soveltaa taiteen tuotannollisessa tutkielmassa. Taiteellisessa tutkimuksessa näkyy taiteilija-

subjektin ja tutkija-subjektin irtileikkaamisen mielettömyys. ”Taiteellista tutkimusta ei ole hedelmällistä 

tehdä siten, että ensin ihminen on taiteilija, joka tekee taidetta ja sitten asettuu tutkijaksi tutkimaan tuota 

taiteilijaa. Tällöin taiteilijan kokemus ja taito ei ohjaa tutkimusta muilla kuin tiedostamattomilla ja 

läpinäkyvillä tavoilla. Kahden maailman oppi halkaisee paitsi tutkimustyön myös tutkimuksen tekijän 

kahtia.” (Hannula, Suoranta, Vadén 2003, 16.) Samoin minun olisi keinotekoista esittää asettuvani 

ulkopuoliseksi tutkijaksi Itu-projektissa, jota olen alusta alkaen ollut suunnittelemassa ja toteuttamassa. 

Toimintatutkimuksessa tutkija sijoittuu käytännönläheisyydestään huolimatta ulkopuoliseksi 

suhteessa tutkimuksen kohteeseen. ”Hänellä ei ole työhistoriaa eikä tulevaisuutta organisaation jäsenenä” 

(Kuula 1999, 223). Väite ei ole ehdoton, sillä esimerkiksi kasvatustieteissä on tehty yksilötason 

toimintatutkimusta, jossa opettajat havainnoinnin ja tutkimuksen avulla kehittävät omaa työtään 

(Heikkinen 2006, 17). Anttila (2001, 257–258) näkee toimintatutkimuksessa ja hyvässä projektissa suoria 

yhtäläisyyksiä, jolloin ”projektin menestyksekäs johtaminen on itse asiassa toimintatutkimuksen 

suorittamista”. 

Oma roolini sekä tuottamassani projektissa että projektin organisaatioiden työntekijänä oli 

määräaikainen. Samoin Itu – videotaiteen tuotantoprojekti on yksittäinen hanke, jolla on alku ja loppu. 

Toisaalta Itu-projektilla on omalla erikoisalallaan ainutlaatuinen rooli. Olen kiinnostunut projektin 

kerryttämän tietotaidon esille saattamisesta ja oman tuottajuuteni kehittämisestä. Oma tuottajuuteni ei ole 

väliaikaista, joten tutkimuksellani on vahva yksilötason kannustin. Jos käsittelenkin organisaatioiden 

kehittämistä tai kehittymistä, teen sen omista lähtökohdistani, en projektissa mukana olevien 

organisaatioiden pyynnöstä. Koska tarkastelussa ovat sekä tuotantoprojekti että tuottaminen, kattaa 
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tutkimukseni lähtökohtaisesti kaikki toimintatutkimuksen viisi analyysitasoa; yksilön, ryhmän, ryhmien 

väliset suhteet, organisaation ja alueellisen verkoston (Heikkinen 2006, 17 mukaan Kuusela 2005, 30–31).  

Taiteellisessa tutkimuksessa tutkimuksen tekijä on taiteilija, jonka taideteokset ovat osa tutkimuksen 

tulosta. Itu – videotaiteen tuotantoprojektissa tuotin kuvataiteilijoiden Tanja Koistilan, Marko Lampisuon, 

Elina Salorannan ja Lena Séraphinin videoteokset. Tutkielmassani nämä neljä teosta, niiden tuotanto ja 

näyttelyllinen esillepano ovat mukana kuvailuina ja dokumentaatioina. Alkuperäisteokset rajattiin 

ohjausprosessissa tutkielman ulkopuolelle. 

Niin taiteellisessa kuin toimintatutkimuksessakin tavoitellaan reflektiivistä ajattelua. 

”Reflektiivisyydellä tarkoitetaan filosofiassa perinteisesti sitä, että ihminen, ajatteleva subjekti, kohdistaa 

huomionsa tavanomaisten ajattelun kohteiden eli ajattelun objektien sijaan itseensä ajattelevana subjektina” 

(Heikkinen 2006, 33). Näin myös tässä tutkielmassa, jonka alatavoitteet ovat yhtäläiset Itu – videotaiteen 

tuotantoprojektin alatavoitteille: omien ammattikäytäntöjeni kehittäminen ja ammatillisen kasvun 

edistäminen. 

 

Toimintatutkimuksen teoria on usein esitelty kriittisen teorian perinteen jatkajana, joka on perimmältään 
yhteiskuntafilosofinen suuntaus. Se tarkastelee kriittisesti länsimaista kapitalistista elämänmuotoa. Kriittisessä 
teoriassa tutkitaan erityisesti länsimaisten, modernien yhteiskuntien hallitsevia ajattelutapoja. Se hakee näkökulmia 
itsestäänselvinä pidettyjen uskomusjärjestelmien ja niiden taustalla olevan vallan olemuksen ja ilmenemistapojen 
arvioimiseksi. – – Kriittinen teoria pyrkii vapauttamaan ihmisiä epäoikeutetusta ja alistavasta vallankäytöstä. 
Valistusfilosofian tapaan se rohkaisee heitä käyttämään omaa järkeään. 

(Heikkinen 2006, 41) 

 

Toimintatutkimus ja kriittinen teoria kehittyivät toisistaan irrallaan, mutta kohtasivat Jürgen Habermansin 

tiedonintressiteorian myötä. Tiedonintressiteoriassa tietämisen kolme erilaista yhteiskunnallista intressiä 

ovat tekninen, praktinen ja kriittis-emansipatorinen tiedonintressi (Heikkinen 2006, 43–44). 

”Toimintatutkimuksessa tiedonintressiteoria tulee esille, kun kysytään toiminnan kehittämisen tavoitetta” 

(Heikkinen 2006, 45). 

Teknisen tiedonintressin tehokkuuden, vaikuttavuuden ja ammatillisen kehittymisen sekä praktisen 

tiedonintressin itseymmärryksen ja tietoisuuden kehittymisen päämäärät sisältyvät myös vaativimpaan, 

kriittis-emansipatoriseen tiedonintressiin. Edellisten lisäksi sen päämääriksi mainitaan vapautuminen 

itsestäänselvyyksinä pidetyistä ideologioista ja ajatusmalleista sekä byrokratian kritiikki ja 

muutospyrkimykset organisaatiossa. Tällöin tutkija käynnistää muutosta, koordinoi yhteistoimintaa ja 

osallistujia sekä jakaa vastuuta. (Heikkinen 2006, 47.)  

Itu – videotaiteen tuotantoprojektin edetessä huomasin niin tuottajana kuin tutkielman 

kirjoittajanakin kaipaavani  tuottajuuden filosofista pohdintaa. Tuottajuus itsessään alkoi nousta 

tutkielmani keskeiseksi käsitteeksi ja kohteeksi. Esimerkiksi ranskalainen yhteiskunta- ja 

kulttuuriteoreetikko Jean Baudrillard (1987, 80) on analysoinut tuottamisen käsitettä pohjautuen sanan 

latinankielen etymologiseen merkitykseen näkyväksi tekeminen (producere). Yritän tuoda tällaisia 

laajempaan yhteiskuntateoreettiseen kontekstiin liittyviä tuottamisen merkityksenantoja oman työni tasolle.  
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2.2.2 Tutkielman vaiheistus 

”Yksi tuoreimmista mikrotason tutkimuksen metodeista on niin sanottu kehittävän työntutkimuksen 

menetelmä” (Seppänen 2005, 229). Se on lähinnä Suomessa kehitetty ja täällä laajalti sovellettu 

toimintatutkimuksen suuntaus, joka teoretisoi toimintaa. Siinäkin toimintaa analysoidaan ja kehitetään 

yhdessä toimijoiden kanssa. ”Kehittävässä työntutkimuksessa korostetaan, että tuottava ja 

työkaluvälitteinen toiminta, kielellinen kommunikaatio ja sosiaaliset suhteet ovat yhteen kietoutuneita, 

joten niitä tulisi tarkastella suhteessa toisiinsa. Lähestymistavassa painotetaan, että työyhteisöt ovat 

muodostuneet tuottaakseen jotakin tuotetta tai palvelua.” (Heikkinen 2006, 60–62.) 

Kehittävän työntutkimuksen keskeinen muotoilija Yrjö Engeström on pohtinut kehittävän 

siirtovaikutuksen kolmea ulottuvuutta (2004, 88–98). Sillä tarkoitetaan ajatusmallia, jossa abstrakti 

käsitteistö tavoittaa käytännön tavalla, joka huomioi kehittävän yhteistyön moniäänisyyden. Ensimmäinen 

on tieto-opillinen ulottuvuus, eli tapa, jolla muodostamme teoreettisia käsitteitä. Toinen on 

prosessiulottuvuus, eli tapa, jolla siirrämme oppimamme uusiin yhteyksiin. Kolmas on metakognition 

ulottuvuus eli yksilön tietoisuus ”omista mentaalisista prosesseistaan ja tiedoistaan” (Engeström 2004, 97). 

Heikkisen ja Jyrkämän (1999, 53) mukaan kehittävän työntutkimuksen edustajat ”katsovat, että siinä 

toiminta ymmärretään historiallisesti rakentuneena paremmin kuin toimintatutkimuksessa, jota on pidetty 

’historiattomana’ ja tulevaisuuteen suuntautuneena, ilman riittävää toiminnan historiallista analyysia”. Näin 

se antaa kannattajiensa mielestä parempia välineitä sekä tutkimuskohteen analysointiin että kehitystyöhön.    

Minulle kehittävä työntutkimus antoi ikään kuin luvan ylittää tuottajuuden pohdinnoissani ahtaaksi 

kokemani ammattisidonnaisen viitekehyksen rajat. Se, että yksittäisinä teoriat eivät kata eri tasoja vaan 

antavat kukin selityksensä yhdeltä tasolta ja rajallisella pätevyysalueella, on tietenkin myös haaste (Hirsijärvi, 

Remes & Sajavaara 2004, 135). Käytän monialaista kirjallisuutta tutkimukseni apuna. Tällaisia ovat 

esimerkiksi kriittinen teoria, etymologia ja tuottamista käsittelevät tutkimukset. Se, että tuottamisesta ja sen 

sukuisista aiheista kuten tuottavuudesta ja tuotteista puhutaan eri merkityksissä ja yhteyksissä ei ole minulle 

tuottajana merkityksetöntä. Pyrinkin vastustamaan tuottajuutta konkreettisena, aika- ja paikkasidonnaisena 

käsitteenä, tunkeutumaan välittömän havainnon taakse ja tavoittamaan sen olemuksen (Hirsijärvi, Remes & 

Sajavaara 2004, 141). 

Käytän kehittävän työntutkimuksen esittelemiä malleja työkaluina, joiden avulla jäsennän 

tutkielmaani ja analysoin omaa tuottajan työtäni. Kuvio 1 pohjautuu Engeströmin malliin kehittävän 

työntutkimuksen vaiheistuksesta (1998, 128). Sovellan vaiheistusta tämän tutkielman puitteissa siten, että 

luku 3, on alkutilan kuvaus. Esittelen aiheeni etnografiaa käymällä monialaisesti läpi tuottajuuden käsitettä 

ja käsitteen käyttöä. Kolmannessa luvussa tavoittelen tieto-opillista kehittymistä neljännen ja viidennen 

pyrkiessä käytäntöön ja prosessiulottuvuuteen (vrt. Engeström 2004, 91). 

Luku 4 käsittelee toiminnan kehityshistoriaa eli Itu – videotaiteen tuotantoprojektin ensimmäistä 

vaihetta. Tavoitteena on hahmottaa tuottajuuden käsitteen ja tuottajan työnkuvan kohtaamisia ennen 

varsinaisten videoteostuotantojen käynnistymistä. Tarkastelen tuottajan työn rakennetta kehittävän 

työntutkimuksen esittelemän mallin mukaan. Elokuvatuotannollista jaottelua mukaillen luvussa 4 edetään 

käsikirjoituskansioista ennakkotuotantovaiheeseen. 
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Luvussa 5 seuraan projektin vaiheita tuotantosuunnitelmista taideteoksiksi. Se esittää uuden 

toimintamallin käytännössä. Kuvailen myös näyttelyn tuottamista, näytäntöjä ja muuta levitystoimintaa. 

Luku kattaa sekä tuotannon että jälkituotannon sanoin ja kuvin.  

Lukujen 4 ja 5 tulosten jälkeen teen luvussa 6 uuden toimintamallin käyttöönoton analyysiä. Käyn 

kriittistä keskustelua tuottajuudesta ja Itu – videotaiteen tuotantoprojektin toimintavoista. Itsereflektion 

osuus kasvaa tutkielman edetessä painottuen tarkastelulukuun 6. Todettuaan projektin konkreettiset 

tulokset pyrkii tutkielmani muutoksiin ja itsestäänselvyyksistä irrottautumiseen. Teen oman esitykseni 

tuottajuuden ajan ja paikan ylittävästä syväolemuksesta. Pohdin tuottajuuden haasteita, toisintuottamista ja 

uuden työelämän ominaisuuksia. Tavoitteena on metakognitiivinen oppiminen ja tietoisuus omasta 

osaamisesta (vrt. Engeström 2004, 97). 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 1.  Tutkie lman va ihe i s tus  on muotoutunut Enges t römin (1998, 128) kehi t tävän 

työntutkimuksen va ihe i ta  sove l taen .  TPL 2012. 

Luku 6: 
Itsearvio. 
Toiminnan rakenne. 
Yhdistely. 
Vaihtoehdot. 
Tarkastelu. 
 
 
 
 

TUOTTAJUUDEN 
ETNOGRAFIA 

KYSYMYS 
TUOTTAJUUDESTA 

Luku 3: 
Merkityssisällöt. 
Historiallisuus. 
Sanojen takana. 
Ammattina. 
Yhteiskunnassa. Luku 4: 

Uusi toiminta. 
Mahdollisuudet ja idea. 
Epätyydyttävä alkutila. 
Projektisuunnitelma. 
Organisaatiot. 
Taiteilijat. 
Teosideoiden kilpailutus. 
Pajatyöskentely, asiantuntijat. 
10 käsikirjoitusta. 

TUOTANTO- 
PROJEKTI 

Luku 5: 
Käytäntö. 
Rahoitus. 
Kuvaukset, äänitykset. 
Jälkituotanto. 
Neljä teosta. 
Kaksi näyttelyä. 
Näytäntöjä. 
 

TUOTTAJUUDEN 
ANALYYSI 

TUOTTAJA 
TUTKIJANA 

Luku 2: 
Jakamattomuus. 
Toiminnallisuus. 
Omakohtaisuus. 
Kriittisyys. 
Kehitys. 

TAITEEN 
TUOTTAMINEN 

Luku 1: 
Määrittelemättömyys. 
Tilastoimattomuus. 
Syyvyyden puute. 
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KUVA 6. Marko Lampisuo :  Por iu tuminen .  St i l l -kuva v ideo t eokses ta .  TPL 2005.  
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3  HÄIRIÖITÄ JA HISTORIAA 

 

 

 

Tässä luvussa syvennän paljon toistettua, mutta alati määrittelemätöntä tuottajuutta. Kuvaan 

tuottajuuden tutkimisen alkutilaa, Engeströmin (1998) sanoin tutkimukseni ongelmien etnografiaa. 

Etnografialla tarkoitan tiheää, läsnä olevaa kuvausta siitä symbolisesta järjestelmästä, jossa tuottajuus 

rakentuu. 

Tavoitteena on hahmottaa ja analysoida tuottajuuden merkitysverkostoa ja käsitteellistää ja 

teoretisoida tuottajuutta ilmiönä (Lappalainen 2007, 9). Teoretisoin tuottajuutta muun muassa 

kulttuuriteollisuuden, tuottajuuden etymologian ja vallan ja vastuun käsitteiden avulla. Hahmotan 

merkitysverkostoa oman ammatillisen polkuni sekä erilaisten tuottaja-ammattien kautta. Tarkoituksena on 

luoda laaja katsaus tuottajuuteen siten, että päähuomio on tiedon kerryttäminen visuaalisen kulttuurin 

alueella.  

Lähtökohtana on tuottajakysynnän ja tuottajuuden määrittelemättömyyden muodostama häiriötila. 

Yritän purkaa ja analysoida joitakin vastakkainasetteluita, kuten taiteilija – tuottaja, taide – raha, vapaus – 

valta, joilla koen, että tuottajaa yritetään (yleensä oman työyhteisön) ulkopuolelta lokeroida. 

Viimeisten kymmenen vuoden aikana tuottajien asemaa on pyritty vahvistamaan lukuisissa 

maamme julkishallinnon ohjelma- ja strategiapapereissa. Opetusministeriön (2002, 72) julkaisema Taide on 

mahdollisuuksia -ohjelmaehdotus esittää kokeiluhanketta, jossa ”taiteilijat, manageri/tuottajatoiminta sekä 

taiteen välityspalvelut yhdistyvät”. Kulttuurivienti-hankkeen raportissa kehotetaan suuntaamaan 

”mediataiteilijoiden tuotannollisten taitojen kehittämiseen ja yhteistyömuotojen kehittämiseen alan 

tuottajien kanssa” (Koivunen 2004, 83). Audiovisuaalisen politiikan linjoissa luvataan tukea ”eri tavoin 

tuottajien kansainvälistymistä, verkostoitumista ja koulutusta” (2005, 93). Työhallinnon julkaisussa Luova 

työote – tuottava työ (2005, 44) esitetään, että kulttuurielämän ja elinkeinoelämän ”[v]uorovaikutuksen 

edistämiseksi tarvitaan yrityskentän ja kulttuurialan toimijoiden väliin sijoittuvaa rahoittajien, tuottajien ja 

managerien toiminnan lisäämistä”.  Ja niin edelleen. 

Tuottajuuteen viittaavassa puheessa ja kirjoituksessa erilaiset yleiskieliset merkitykset sekoittuvat 

herkästi ammatilliseen sanastoon (vrt. Leppihalme 2006, 54). Tämän tutkielman ja ennen kaikkea tämän 

luvun innoittajana on havaintoni, että tuottajuus jää sitä perään kuuluttavissa asiakirjoissa lähtökohtaisesti 

määrittelemättä. Kuitenkin ”[k]äsitteiden, termien ja niiden välisten suhteiden määrittelyn pitäisi olla myös 

olennainen osa strategista ajattelua, sillä se auttaa jäsentämään kompleksisia toimintaympäristöjä ja 

käynnissä olevia muutoksia sekä ymmärtämään niitä syvällisemmin, suhteellisuudentajuisemmin ja 

historiallisemmin” (Leppihalme 2006, 53–55). 

 

3.1  Tuottaja kult tuuriteoll isuuden käänteissä 

Tuottaminen, tuotanto ja tuottajat tuntuvat kietoutuvan tiiviisti kaikkiin kulttuuriteollisuutta ja sitä 

seuranneita kulttuurisia ja luovia toimialojen käsitteleviin teksteihin. Theodor Adorno ja Max Horkheimer 

käyttivät vuonna 1947 julkaistussa Valistuksen dialektiikassa termiä kulttuuriteollisuus. Sen luennassa 
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tuottaminen ja tuottajat näyttäytyvät kritiikin kohteina. Esimerkiksi Ampuja (2004, 31) kirjoittaa, että 

Adornon ja Horkheimerin  ”[k]ulttuuriteollisuusteoria oli ennen kaikkea kulttuuriteollisen tuotannon 

arvostelua tietyistä kriittisistä perspektiiveistä”. Samassa artikkelissaan hän jatkaa, että ”Adorno arvosteli 

kulttuuriteollisuuden tuottajia siitä, että nämä pyrkivät etsimään erilaisia kohderyhmiä, joille sitten 

suunnattiin mainostajien intressissä olevaa tuotantoa. – – Adorno näki, että tuotannossa tähdättiin 

vaihtoarvon tuotantoon sen itsensä takia, ja vastaavasti ihmiset kuluttivat tuotteita lähinnä niiden 

vaihtoarvon takia” (Ampuja 2004, 18).  

Kulttuuriteollisuuden käsitettä ei tule ymmärtää kirjaimellisesti. Valistuksen dialektiikan 

tekstiluonnoksissa Adorno ja Horkheimer käyttivät kulttuuriteollisuuden sijaan sanaa massakulttuuri.  

Adorno (1991/2002, 98) perustelee sanavaihdosta sillä, että he halusivat irrottautua siitä 

tulkintamahdollisuudesta, että massakulttuuri olisi jotakin, joka ”nousee spontaanisti massoista itsestään”. 

Adorno (mts 100) tarkoittaa teollisuudella tuotteen standardointia ja sen levityksen rationalisointia.  

Kritiikki voisi painottua toisin, jos he olisivat päätyneet käyttämään esimerkiksi termejä 

huviteollisuus tai viihdeteollisuus ottaen näin selkeämmin etäisyyttä kulttuuriseen teokseen ja teoksen 

tekemiseen. (Kulttuuriteollisuuden käsitteestä kts. myös Leppihalme 2006, 57–60.) Hautamäki (1999, 28) 

kuitenkin korostaa, että ”[k]ulttuuriteollisuuden kritiikki koskee Adornolla yhtä paljon massakulttuuria kuin 

korkeakulttuuriakin. Hän oli hyvin tietoinen kahden kulttuurin vastakkaisuudesta, joka oli hänen mukaansa 

todellisuudessa niiden riippuvuutta toisistaan”. 

Kulttuuri itsessään on paradoksaalinen termi. Sen synty on aina sidoksissa hallinnointiin, 

kokoamiseen, jakeluun, arvottamiseen ja järjestämiseen. Silti kulttuuri halutaan myös nähdä hallinnon 

vastakohtana, jonain puhtaampana ja ylevämpänä. Adorno kärjistää: ”[k]ulttuuri kärsii vahinkoa, kun sitä 

suunnitellaan ja hallinnoidaan; mutta yksin jätettynä eivät joudu uhanalaiseksi pelkästään kulttuurin 

vaikutusmahdollisuudet vaan koko sen olemassaolo.” (Adorno 1991/2002, 108.) 

Elokuva on keskeinen osa kulttuuriteollisuutta. Adorno korostaa erikseen, että ei teollisuudella 

tarkoita varsinaisesti elokuvan tuotantoprosessia. Elokuvatuotannon järjestäytyneisyydestä ja teknisyydestä 

huolimatta tuotannoissa on kuitenkin eroja ja yksilöllisyyttä. Kulttuuriteollisuuden tekniikallakaan ei 

tarkoiteta teoksen tekotapaa, vaan jakelutekniikkaa ja mekaanisen toiston tekniikkaa, eli ulkoelokuvallisia 

tai ulkoteoksellisia asioita. (Adorno 1991/2002, 100–101.) Adornon lähtökohtina olivat 

”esineellistymisprosessien kriittinen tarkastelu sekä kulttuuriteorian kytkeminen laajempiin taloudellis-

yhteiskunnallisiin muutoksiin” (Ampuja 2004, 35). 

Kaupallisuusmyönteinen talouspuhe on keikauttanut kulttuuriteollisuudesta käytävän keskustelun 

painopistettä. Huolimatta Adornon ja Horkheimerin sekä myöhempien mediakriitikoiden ankaruudesta 

kulttuuriteollisuutta kohtaan, vuosituhannen vaihteessa niin poliitikot kuin monet kulttuurialan toimijatkin 

alkoivat puhua intoutuneesti luovista ja kulttuurisista toimialoista, englanniksi creative and cultural industries. 

”Positiivisesti latautuneena iskusanana kulttuuriteollisuus – – viittaa parin viime vuosikymmenen aikana 

tapahtuneeseen koko kulttuurisektorin ja kulttuuripolitiikan radikaaliin uudelleenmäärittelyyn taloudellisen 

kasvun, toimintakyvyn ja kannattavuuden näkökulmasta” (Leppihalme 2006, 57). Esimerkiksi Wileniuksen 

(2004, 95) mukaan kulttuuriteollisuuden käsite on ”hedelmällinen yhdistäessään kaksi perinteisesti toisilleen 

vieraina pidettyä aluetta: taiteellisen luovuuden ja taloudellisen tuotannon”. 
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Keskustelun tulokulmasta riippumatta vastakkain näyttävät joutuvat kohderyhmäajattelu, 

vaihtoarvolähtöinen tuotanto, viihteellisyys, standardointi ja suunnitelmallinen jakelu vastakohtinaan 

yksilöllisyys, vapaus, luovuus,  puhtaus ja kulttuurisuus. Taiteen keskustoimikunnan Taiteilija Suomessa -

julkaisussa Robert Arpo (2004, 135) kirjoittaa, että ”[t]aiteen autonomiateoriaan kytkeytyvät ajatukset 

taideteoksen ainutkertaisuudesta ja taiteilijayksilön asemasta ovat korvautuneet erilaisilla taiteen ja 

kulttuurin tuotantomalleilla”.  

Sisältötuotannossa tavoitellaan vapaata taiteilijuutta uhkaavaa suunnitelmallista merkityssisältöjen 

valmistusprosessia. ”Sisällöllä tarkoitetaan tietoyhteiskuntapuheessa merkityksiä ja tietoa, joka tuotetaan 

tiettyjä teknologioita ja jakelualustoja käyttäen jaettavaksi. Tuotanto taas viittaa suunnitelmalliseen 

valmistamiseen, jossa tuotantoprosessi voidaan kuvata ja mallintaa siten, että sitä voidaan kontrolloida ja 

suunnata” (Arpo 2004, 136). Sisältötuotanto (tai sisällöntuotanto) on tietoyhteiskuntapuheessa paljon 

käytetty termi. Leppihalme (2006, 56) epäilee, että sillä ”saatetaan ymmärtää hyvin eri asioita riippuen siitä, 

puhutaanko bisneksen, teknologian vai taiteellisen ajattelun näkökulmasta vai hallinnollisen, strategisen 

ajattelun, kuten ministeriöiden toimialaa koskevien linjausten näkökulmasta”. 

Sisältötuotannossa ei voida vedota vaikeaan kuvattavuuteen ja moniulotteisuuteen ennakoitavuuden 

ja kontrolloitavuuden vaarantumatta. Kuitenkin juuri nämä ominaisuudet usein liitetään taiteelliseen 

tuotantoprosessiin. Näin tietoyhteiskuntastrategioiden taidepuhe jättää perinteisen taiteen ja taiteilijan 

marginaaliseen asemaan. (Arpo 2004, 136.) 

Luovaan talouteen. Kulttuuriosaaminen tulevaisuuden voimavarana vannoo otsikkonsa mukaisesti 

luovuuden ja kulttuuriosaamisen nimiin kansallisina menestystekijöinä. Myös perinteinen taiteilijuus kulkee 

juonteena läpi julkaisun. Menestysuskostaan huolimatta kirja paikantaa jarrutekijöitä ja avarakatseisuuden 

puutetta kaikilta sektoreilta viranomaisista yrityksiin ja taiteilijoihin. (Wilenius 2004.) Inkisen (2006) 

analyysissä luovuuden esteiksi nousevat esimerkiksi kiire, stressi ja huono henkinen tai fyysinen ympäristö. 

Raunig (2007, 8–10) näkee Adornon ja Horkheimerin kritisoiman kulttuuriteollisuuden keskeisenä 

ongelmana sen, että se alistaa kuluttajat ja tuottajat passiivisiksi järjestelmän osiksi. Kuluttajat ja tuottajat 

eivät ole toistensa vastakohtia, vaan saman totaliteetin alistamia. Luovien alojen tehtaat valmistavat toisella 

kädellä viihdetuotteita ja toisella kädellä kontrolloivat ihmisten vapaa-aikaa saaden vapaa-ajan 

muistuttamaan työskentelyä tehtaassa. Kulttuuriteollisuudessa luovan työn tekijät toimivat järjestelmän ja 

laitoksen sisällä. Vakautta tarjoava laitos tukahduttaa vapautta ja luovuutta. (Vrt. Ampuja 2004, 24–25.) 

 

3.2  Tuottaja kielessä 

Kielitieteellinen tarkastelu murtaa vastakkainasetteluita. Tuottaminen ja viettäminen kietoutuvat 

viehättävällä tavalla yhteen niin romaanisten kielten kuin suomen etymologiassa. Kun tuodaan, samalla 

viedään, kun tuotetaan, myös vietetään ja vietellään, antaudutaan tuotannon vietäväksi ja vietellään 

tuotanto antavaksi. 

Suomen kielessä tuottaa on tuoda-verbin johdannainen, joka esiintyy kirjakielessä Agricolasta alkaen 

(Häkkinen 2005, 1357). Niin tavaraa kuin työvoimaakin voidaan tuottaa juna-asemalta tai ulkomailta. 

Toisessa merkityksessä kyse on produsoimisesta eli kasvamisesta, synnyttämisestä ja kehittämisestä, 

antamisesta ”ihmisen tarpeita varten, käytettäväksi” (Sadeniemi 1966C, 67). Puutarha tuottaa satoa, tehdas 

koneita, Brasilia kahvia ja kirjailija tekstiä. Kun yritys tuottaa hyvin tai säästöt tuottavat korkoa, tarkoitetaan 
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rahallista hyötyä ja tuloa. Lisäksi voidaan tuottaa aineettomia asioita, kuten iloa, kunniaa, päänvaivaa tai 

pettymyksiä. (mts. 67–68.) Tuottaminen on jonkin tuomista kaukaa lähelle ja jonkin uuden aikaansaamista. 

Tuotantoa kuvaavat tarvelähtöisyys ja yhdistelemällä aikaansaaminen. Tuotanto on sitä ihmisten 

toimintaa, ”jolla tuotantotekijöitä yhdistämällä valmistetaan hyödykkeitä tai suoritetaan palveluksia ja siten 

välillisesti edistetään tarpeiden tyydyttämistä” (Sadeniemi 1966C, VI 65). Sanaa käytti ensimmäisenä Elias 

Lönnrot vuonna 1878. Nykysuomen etymologisen sanakirjan (Häkkinen 2005, 1357) mukaan tuotannon 

merkityksessä on jo aiemmin käytetty tuottoa, tuottamista, valmistusta ja tekemistä.  

Tavallisesti tuotannolla ymmärretään ”luonnonvoimien ja aineiden suunnitelmallista käyttämistä 

hyödykkeiden aikaansaamiseksi, raaka-aineiden jalostamista kulutusesineiksi, jakelutoimintaa ja 

vakuutustointa. Taloudellista [tuotanto] on vain silloin, kun valmiilla tuotteella on suurempi arvo kuin niillä 

hyödykkeillä, joista se on valmistettu” (Sadeniemi 1966C, VI 65). Lähtökohtaisesti tuotanto ei ole 

rajoittunut merkitsemään yksinomaan raaka-aineiden rahallisen arvon lisäämistä. 

Suomen kielessä vanhahtavalta kuulostava produsoida, ruotsin producera, ranskan produire ja englannin 

produce pohjautuvat latinan kielen sanaan producere. Latinalais-suomalainen sanakirja (Streng 1997, 599) antaa 

sanalle pro-du-ce useita merkityksiä, kuten tuoda tai viedä esiin, antaa esiintyä tai haastaa esiintymään, saattaa, 

vietellä, houkutella, pitkittää, jatkaa, kasvattaa, synnyttää ja auttaa eteenpäin, ylentää. 

Pro-etuliite tarkoittaa edessä ja ducere on johtaa (Geitlin 1883/1995, 16, 58). Prepostitio pro tarkoittaa 

myös ”asemesta, sijasta, puolesta, hyväksi” (Suomisanakirja.fi). Tuottaminen on paitsi edestä johtamista, 

myös johtamista jonkun toisen puolesta ja hyväksi. 

Jean Baudrillard (1987, 80) on pohtinut tuottamisen käsitettä pohjautuen sanan latinankielen 

etymologiseen merkitykseen näkyväksi tekeminen (producere). Tuotanto on utopia, jolle meidät on alistettu. 

Toisin sanoen näkyväksi tekeminen on mahdoton maailmanparannuksellinen haavekuva (vrt. Sadeniemi 

1966C, VI 221). Baudrillardin (1987, 41) mukaan annamme arvoa vain näkyvän järjestykselle: ”Kaikkialla 

pyritään tuottamaan merkityksiä, jotta maailma saataisiin merkitsemään ja näkymään”.  

Baudrillard (1987, 42) kirjoittaa, ettei salaisuudessa ole tuotettavaa. Ymmärrän hänen tarkoittavan, 

ettei näkyväksi tehty salaisuus ole enää salaisuus. Sitä yrittäessään tuotanto harhautuu tarkoitusperistään ja 

ajautuu umpikujaan kohdatessaan voimattomuutensa. Mutta Baudrillard kysyykin, onko mitään 

viettelevämpää kuin salaisuus. Viettely (seducere) on haaste, joka esitetään tuotannon järjestykselle. 

(Baudrillard 1987, 40–42.) 

Sanakirjan mukaan seduce on syrjään viemistä, erottamista, pois kääntämistä (Streng 1997, 690).  

Baudrillardille (1987, 15) viettely on esteettiseen ilmaisuun perustuvaa mielihyvää.  ”Tuotantotavan 

kyllästäminä meidän on löydettävä takaisin katoamisen estetiikan tielle. Viettely on osa mainittua 

estetiikkaa. Se vie harhaan ja johtaa tieltä pois” (mts 46). Haasteena näkyväksi tekevälle tuottamiselle hän 

esittää, että me ja maailma olemme lopulta kuitenkin olemassa vain vieteltyinä.  

Tuottaminen itsessään on myös viettelyä (Streng 1997, 599). ”Viettely ei ole tuotannon vastakohta. 

Viettely viettelee tuotannon”, kirjoittaa Baudrillard (1987, 47). Etymologisesti tarkasteltuna tuotannon ei 

tarvitse olla uhka ja vastakohta luovuudelle. Asian voi kääntää myös niin, että vapaan taiteellisen prosessin 

kuvattavuus ja moniulotteisuus ovat haasteita tuotannolle, eikä päinvastoin (Baudrillard 1987, 40–42). 

Tuottaminen ei ole tuottamista ellei se sisällä myös sivuaskeleita, salaisuuksia ja antautumista mielihyvälle. 
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3.3  Oma tieni tuottajaksi 

Opiskelin televisio- ja elokuvatuottamista 1998–2002, mutta suurin kiinnostukseni suuntautui 

kuvataiteeseen ja taidenäyttelyiden järjestämiseen. AMK-opinnoissani löysin taide-elokuvan, mediataiteen 

ja ennen kaikkea videotaiteen. Löytämisellä tarkoitan ihastumista tiettyihin teoksiin ja näiden 

taidemuotojen ilmaisuun. Työharjoitteluni tein suomalaisen mediataiteen levityskeskuksessa Av-arkissa 

toimien muun muassa ensimmäisen Avanto-festivaalin tuotantoassistenttina 2000. Tutkintotyöni (2002) 

käsitteli visuaalisuutta Roy Anderssonin elokuvassa Toisen kerroksen lauluja. 

Kuvan tekemiseen ja kuvataiteeseen olin suuntautunut opiskelemalla kuvataidelukion jälkeen ensin 

piirtäjä-artesaaniksi 1992, sitten oppisopimuksella taidevedostajaksi 1994. Taidevedostajana kuvataiteen 

kentän toimintatavat alkoivat avautua minulle. Kiinnostuin organisatorisesta työstä ja olin mukana 

perustamassa Rajataide ry:tä 1996 ja Galleria Rajatilaa 1997. Tampereen ammattikorkeakoulussa tuettiin 

tuotannollista suuntautumistani ohi pääaineen. 

Tuottajana saatoin tehdä kaikkea mitä halusin, järjestää näyttelyitä ja taidetapahtumia, tiedottaa, 

kuratoida, olla lähellä taiteen syntyprosesseja ja tukea taiteilijoita. Riku Oksmanin (2002, 24) mukaan 

tuottajia ajaa ”syvä kiinnostus ja jopa intohimo alaan, jolla he ovat lähteneet työskentelemään”. Ammatti-

korkeakoulussa annettu alamääre luovan ryhmän johtaja kuulosti opiskeluaikana erityisen ylevältä.  

Tuottajuus suorastaan edellyttää leimautumista omaan taiteelliseen lajityyppiin. Tunstall (1993) 

käyttää (sinänsä monitulkintaista) genren käsitettä. Tuottajat ovat oman välineensä hurmaamia (mts, 202). 

Kyetäkseen vetoamaan yleisönsä tunteisiin, tuottajat sitoutuvat henkisesti ja fyysisesti sekä työhönsä että 

omaan taiteelliseen lajityyppiinsä. Tuottajan tuottama laji ei määritä pelkästään työaikaa ja -tahtia tai 

tuotantotapoja ja -paikkoja. Se antaa myös aseman ja arvostuksen alan sisällä. Jokaisella lajityypillä on sekä 

oma arvomaailmansa että maailmankuvansa. (mts, 2–3.) 

Tuottajien leimautuminen yltää myös yksityiselämään. Tutkimuksen mukaan televisiotuottajat 

katsovat televisiosta oman alansa ohjelmatuotantoa ja tapaavat vapaa-ajallaan muita saman lajityypin 

parissa työskenteleviä ihmisiä. (Tunstall 1993, 2–3).  Vastaavasti ”[k]ulttuurituottajat käyttävät vapaa-

aikaansa kulttuurin parissa kehittääkseen toimijaverkostoaan, korostaakseen identifioitumista yrityskentän 

ohella myös kulttuurikentän toimijakuntaan sekä oppiakseen uutta” (Halonen 2011A, 55). 

Tuotannon opiskelijana tai alkavana tuottajana en katsellutkaan televisiota, vaan käytin vapaa-aikani 

taideteosten analysointiin ja galleriatoiminnan ja taideprojektien kehittämiseen. Etenkin ennen 

vanhemmuutta sosiaalinen elämäni rytmittyi näyttelyavajaisten tahtiin. Edelleenkin ”lomailemme” perheen 

kanssa kiertäen taidenäyttelyitä Suomessa ja ulkomailla. Lisäksi ”harrastan” 

kaupunginosakulttuuritoimintaa ja kulttuuripolitiikkaa. Palkaton työ, kansalaisaktiivisuus ja lisäopinnot, 

mukaan lukien tämä tutkielma, ovat tekniikkaa, jolla tuottajana suuntaan, laajennan ja kehitän ammatillista 

profiiliani (vrt. Halonen 2011A, 56).  

 

3.4  Tuottajan vastuu ja valta 

Olin Itu – videotaiteen tuotantoprojektin alkuaikoina innostunut toisaalta johtamisesta ja toisaalta teosten 

synnyttämiseen osallistumisesta. Työskennellessäni taidevedostajana kätilöin uusia teoksia, mutta 

ulkopuolisena grafiikanpajan taiteellisesta ja taloudellisesta päätöksenteosta. Av-arkin tuottajana toimiessani 

taiteilijat toivat teoksiaan levitykseen niiden valmistuttua, eli työskentelin etäällä teosten tekemisestä. 
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Niin visuaalisen kulttuurin teoriaopinnoissa kuin tuottajuutta käsittelevässä kirjallisuudessa 

toistuivat pohdinnat vallasta. Itu-projektin tuotannon kiihkeinä vuosina johtamisen ja vallan kysymykset 

askarruttivat. Olin aloittanut uuden työn Satakunnan taidetoimikunnassa ja mietin mitä tekemistä 

johtajuudella ja vallalla oli taiteen tuottamisen läänintaiteilijan arjen kanssa. Oksman (2002, 24) määrittelee 

alakohtaiset rajat ylittävän tuottajaluonteen, jonka neljä pääulottuvuutta ovat ajovoimat, luovuus, 

luopuminen ja johtajuus. Myös kielitieteellisesti ja lakiopillisesti tuottajuus yhdistetään johtajuuteen. 

Johtajuutta oppialana vältellen lähestyn aihetta vallan ja vastuun käsitteiden kautta. 

Teoksessa Käsitteet liikkeessä – Suomen poliittisen kulttuurin käsitehistoria Matti Hyvärinen (2003, 63) 

kirjoittaa: ”[V]alta on poikkeuksellisen poliittinen käsite ja poikkeuksellisen avoin kiisteleville tulkinnoille. 

Valta ei ole olio, jonka sijainnista ja luonteesta vallitsisi yhteinen esiymmärrys”.  

Vanhassa suomen kielessä valta ei ollut alistava tai yksisuuntainen, automaattisesti vastustettava 

ilmiö, eikä se viitannut pelkästään hierarkkisiin suhteisiin, vaan virallinen esivalta ja yksilön valta erosivat 

käsitteellisesti. ”Valta ei siis mitenkään erityisesti kuulu esivallalle. Valta on neuvoteltua, esivalta sen sijaan 

säilyy kyseenalaistamattomana arkisten toimien yläpuolella.” (Hyvärinen 1998, 68–69.) 

”Vallan ottaminen on samalla vastuun ottamista” (Hyytiä 2004, 180). Foucault kirjoittaa vanhasta, 

suvereenista vallasta, jonka etuoikeuksiin kuului ”oikeus päättää elämästä ja kuolemasta”. ”[Se] on 

korvautunut oikeudella vaalia elämää tai hylätä kuoleman omaksi” (Foucault 1998, 98). 

Tuottaja tekee vaalimisen ja hylkäämisen välisiä valintoja tutustuessaan käsikirjoitukseen tai teos- tai 

tapahtumaideaan, kehitellessään sitä ja lopulta päästäessään tuotoksen käsistään. Oksman (2002, 32–36) 

kirjoittaa luopumisen ulottuvuudesta. Se on sekä erilaisista rajoitteista johtuvaa ideoiden karsimista, 

onnistumisten ja epäonnistumisten purkua sekä projektiluonteisen tuotannon päättämistä. 

Viime kädessä tuottaja kantaa kaiken vastuun tuotannosta (Oksman 2002, 30). Vastuu tarkoittaa 

velvollisuutta vastata omana huolena omassa hoidossa tai valvonnassa olevasta asiasta, omaisuudesta tai 

henkilöstä. Vastuu on seuraamusten uhkaa, joka koituisi näille mahdollisesti tapahtuvista vahingoista. 

(Sadeniemi 1966C, VI 405). Vastuu juontaa suomen sukukielten sanoista, joilla tarkoitetaan muun muassa 

vastassa olemista, kohtaamista, vastakkain olemista, vastustamista, vastauksen antamista ja tukemista 

jotakin vasten (Häkkinen 2005, 1462–1463). 

Kun tuottaminen korostaa tuomisen merkitystä, tuo vastuu esiin vastakkaisen liikkeen. Tuottajan 

tehtävänä on ottaa vastaan ja antaa vastaukset. Tehtävän vaativuus korostuu aina, kun asiat ovat ikäviä, 

epävarmoja tai muuten ongelmallisia. Vahva tuottaja tarkoittaa Hyytiän (2004, 60) mukaan ”sitä, ettei 

tuottaja anna periksi silloin, kun eteen tulee vaikeuksia, vaan taistelee turvatakseen muille tekijöille tilaa 

toimia”. 

Hyytiä jakaa tuottajan kokonaisvastuun vastuuksi muista tekijöistä, vastuuksi elokuvan 

valmistumisesta sekä taiteelliseksi kokonaisvastuuksi (2004, 60–62). Lisäksi tuottaja vastaa 

laadunvalvonnasta. Hän tunnistaa ”hälytyssignaaleja” ja reagoi niihin. (Hyytiä 1997, 70.)  

Kuvataiteessa elätellään edelleen mielikuva taiteilijan ja taideteoksen autonomiasta (Vapauspuheesta 

ja sen ristiriidoista kts. Rossi 1999, esim. 75–79, 88–90). Elokuvataiteessa puhutaan auteurismista, jota 

Hyytiä kyseenalaistaa: ”[K]yse on sen käytännön tosiasian tunnustamisesta, että [ohjaaja] ei ole elokuvan 

ainoa taiteilija” (2004, 14).  
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Foucault’lle ”[v]alta ei ole jotain, jota hankitaan, riistetään itselle tai jaetaan toisten kanssa, jotain 

joka pidetään itsellä tai luovutetaan käsistä”, vaan sitä ”käytetään lukemattomista eri pisteistä käsin 

eriarvoisten, liikkuvien valtasuhteiden pelissä” (1998, 70). Jos valta läpäisee kaiken inhimillisen toiminnan, 

miten suhtautua ajatukseen autonomisesta yksilöstä, taiteilijasta tai auteurista? 

Johan Fornäs (1998, 85) tiivistää Kulttuuriteoriassa: ”Foucault painottaa, että valta ei ole vain 

pakottavaa ja rajoittavaa alistamista, vaan myös liikkeelle panevaa ja mahdollisuuksia antavaa tuottamista: 

valta ei ainoastaan estä ihmisiä tekemästä asioita, vaan myös pakottaa heidät luovaan toimintaan”. ”Missä 

tahansa [valtasuhteet] esiintyvätkin, niiden rooli on välittömästi tuottava” (Foucault 1998, 70). 

Tiivistän tuottamisen vastuulliseksi vaalimiseksi, joka muodostaa uutta luovia valtasuhteita. 

 

3.4.1 Raha 

Tuottajuuteen liitettynä valta herättää epäluuloa vapaan taiteen kentällä, koska tuottajan ammattiin on 

liimattu sitkeitä taloudellisen menestyksen tarralappuja. Taiteen ja liiketoiminnan suhde nostaa kysymyksiä 

taiteellisesta riippumattomuudesta ja yleensäkin taiteilijoiden ja taidelaitosten asemasta nyky-yhteiskunnassa 

(Chong 2002, ix). 

Televisioyhtiöissä tuottajiksi valikoituu erilaisia ihmisiä. Heitä yhdistää budjettitietoisuus, vaikka 

kustannusrakenteet poikkeavat eri aloilla merkittävästi toisistaan. Toiset ovat sisäistäneet tehtävänsä 

viihteen ja kevyen sisällön tuottajina. Toiset mieltävät tuottavansa taidetta tai osallistuvansa 

yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. (Tunstall 1993, 201–202.) 

Elokuva-alalla kysytään tyypillisesti, onko tuottaja elokuvan taiteellinen tekijä vai ekonomi, jonka 

panos elokuvan taiteelliselle sisällölle ei ole oleellinen (Hyytiä 2004, 60). Kulttuurituottajat mieltävät itsensä 

kulttuurin edustajiksi ja asiantuntijoiksi, mutta kulttuurisektorin muiden toimijoiden arvioissa heidät 

sijoitetaan lähemmäksi liiketoimintaa (Halonen 2005, 61).  

Simo Häyrysen mukaan kulttuurituotanto ja alan koulutussisällöt tähtäävät nimenomaan 

kulttuuritoiminnan taloudelliseen menestykseen, kuten yleisömäärään, taloudelliseen tuottoon ja 

työllistävyyteen. Hän kumoaa Pierre Bordieun näkemyksen, jonka mukaan kulttuurituotannon alalla 

”kilpailu niille ominaisesta pääomasta – tiedosta, asemasta, tunnustuksesta – voi ylittää taloudelliset 

rationaliteetit” (Häyrynen 2009, 11–12). 

Bourdieulle (1998, 46) vallan kenttä on ”pääoman eri lajien voimasuhteiden tila. Se on sellaisten 

toimijoiden välisten voimasuhteiden tila, joilla on niin suuri määrä jotakin pääoman monista lajeista, että ne 

kykenevät hallitsemaan kenttäänsä. Vallan kentän taistelut kiihtyvät aina kun eri pääomalajien suhteelliset 

arvot kyseenalaistuvat (esimerkiksi kulttuuripääoman ja taloudellisen pääoman välinen ’vaihtokurssi’).”  

Hieman toisin ilmaisten Katri Halonen sijoittaa taloudellisen pääoman kulttuurituottajan työn 

keskiöön. Kulttuurituottaja ei sijoita hankkeisiin omaa pääomaansa, vaan hankkii rahoitusta sponsoreilta, 

apurahoittajilta tai lipunmyynnillä. ”Kulttuurituottajan menestyksen kannalta on tärkeää löytää sellaisia 

produktion rahoituksen keinoja, jotka kulttuurisisältöjen tekijät hyväksyvät.” (Halonen 2011A, 26.) 

”Koska tuottajalla on elokuvan tekemiseen tarvittavat rahat, hänellä on myös valtaa määrätä 

rahojen käytöstä. Tuottajan tapa käyttää rahaa määrittää häntä ammatissaan.” (Hyytiä 2004, 61.)  

Televisio-ohjelmat ja elokuvat ovat poikkeuksellisen hintavia taiteenlajeja. Ne vaativat kallista 

tuotantotekniikkaa, tiloja ja useiden ihmisten työpanosta. Lisäksi tuotannoissa käytetään uskomattoman 
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paljon aikaa ja vaivaa pienten yksityiskohtien viimeistelyyn. Tuottajan työn vaikeimmat päätökset koskevat 

rahaa ja materiaalitoimintoja. (Tunstall 1993, 6.) 

Tuottaja ymmärtää taloudellisia sisältöjä, mutta hänen johtajuuttaan ohjaavat taiteelliset tavoitteet. 

”Taiteellisen ja taloudellisen sisällön erotteleminen on elokuvan yhteydessä olemassa teknisenä suoritteena, 

mutta lopputuloksessa ’taloudellinen sisältö’ on sekoittunut osaksi taidetta, ja päinvastoin” (Hyytiä 2004, 

60). Toisaalta kulttuurituotanto toimii suojakilpenä tai välittäjänä kulttuurituotannon ja markkinoiden 

kesken. Tuottaja tai tuotannollinen organisaatio voi tarjota taloudellista turvaa ja luoda elinehtoja 

taiteelliselle kehittymiselle. (Häyrynen 2009, 12.) 

Sanankäytön strategiat ovat osa ammattitaitoa (Chong 2002, ix). Halosen (2011A, 60) haastateltavat 

”kertoivat käyttävänsä kahta kieltä. Taiteilijoiden suuntaan rahaan ja talouteen liittyvä diskurssi käännetään 

taiteilijoiden paremmin hyväksymälle pyyteettömyyden leimaamalle sosiokulttuurista työtä painottavalle 

julkisen sektorin kielelle.” Näin toimien ”tuottaja vapauttaa taiteilijan liiketaloudellisten näkökulmien 

ajattelusta ja ainakin osittain myös sen potentiaalisesta leimasta, joka voisi vahingoittaa ’taidetta taiteen 

vuoksi’ -imagoa” (mts, 60–61). 

Taiteessa toteutusta ja sen laatua ei voida numeroarvoilla yksiselitteisesti mitata. Julkisen 

rahoituksen kiristyttyä on kuitenkin alettu koota erilaisia teollisuuden talouslaskelmia osoittamaan taiteen 

kansantaloudellisia vaikutuksia. Taidetta on jopa itsestään selvästi alettu käsitellä kuin teollista 

tuotannonalaa. Taidelaitoksia on syytetty tehottomuudesta ja liiallisista henkilöstökuluista. Samaan aikaan 

julkisen rahoituksen vastineeksi taiteelta odotetaan korkeinta mahdollista laatua. (Chong 2002, 99–104). 

Tuottajan vahvuuksia ovat kyky toimia yhteisössä ja kyky pitää taiteelliset ja sisällölliset tavoitteet 

prosessin onnistumista määräävinä tekijöinä (Hyytiä 2004, 60). ”’Elokuvan ekonomin’ merkittävin työkalu 

ei ole raha vaan ne ihmiset, jotka elokuvaa tekevät” (Hyytiä 2004, 62). Aina etsitään luovia ratkaisuja 

ongelmiin – ja ratkaisuja, jotka maksavat vähemmän (Chong 2002, 58).  

 

3.4.2 Tuottaja ja tekijänoikeus 

Lakiteksteissä korostuvat tuottajan johtajuus, taloudellinen vastuu, taiteelliset valinnat, käytännön asioiden 

koordinointi sekä, jos kyseessä on taltioitava teos, tuottajan ensikäden suhde tallenteeseen. 

Suomen tekijänoikeuslaki määrittää tuottajan roolia kulttuurituotosten suunnittelijana ja 

hallinnoijana. ”Elokuvan ja video-ohjelman tuottajana pidetään sitä tuotantoyhteisöä tai henkilöä, jonka 

toimeksiannosta ja lukuun elokuva tehdään. Äänitteen tuottajana on vastaavasti levy-yhtiö tai henkilö, joka 

kantaa tuotannosta taloudellisen vastuun ja toteuttaa tuotannon valitsemalla ohjelmiston ja esiintyjät ja 

maksamalla heidän palkkionsa ja vastaamalla muista valmistukseen liittyvistä järjestelyistä” (Niiranen & 

Tarkela 1998, 150). 

Kansainvälisellä tasolla tuottajan määritelmä on johdettavissa äänitetuottajan määritelmästä. YK:n 

alaisen WIPO:n1 sopimuksen Performances and Phonograms Treaty (WPPT, 2. artikla, 1996) määrittelee 

äänitteen tuottajan tarkoittamaan henkilöä tai tahoa, joka on vastuussa esitettyjen äänten ensimmäisestä 

tallentamisesta. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1 World Intellectual Property Organization 
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Elokuvatuottajalla on aina lähioikeus tuottamaansa teokseen (Haarmann 1992/1999, 83). ”Koska 

useimmat videotaiteen teoksista koostuvat liikkuvista kuvista, kuuluvat ne pääsääntöisesti elokuvateosten 

joukkoon” (Tekijänoikeusneuvoston lausunnon 2002:16 mukaan Komiteamietintö 1991:33: Kuvataide ja 

tekijänoikeus, 55). Liikkuvan kuvan tallennetta ei ilman tuottajan lupaa saa kopioida tai levittää yleisölle 

ennen kuin on kulunut 50 vuotta sen ensimmäisestä julkaisemisesta (TekijäL 46 a §).  

Eri maissa elokuvaa koskeva tekijänoikeuslaki lähtee erilaisista tekijäolettamista. Elokuvateoksen 

alkuperäinen tekijänoikeus voi syntyä suoraan tuottajalle tai tuotantoyhtiölle. Aiemmin näin oli myös 

Suomessa. (Haarmann 1992/1999, 77 ja 81-82.) Nykyään Suomen tekijänoikeuslaki perustuu siihen, että 

”[t]apaus tapaukselta on yleisiä säännöksiä soveltaen ratkaistava, miten laajalle ulottuu niiden henkilöiden 

piiri, joita voidaan pitää elokuvan tekijöinä” (mts, 82). Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tuottaja 

erilaisin sopimuksin kerää ja ostaa oikeuksia muilta tekijöiltä itselleen. Sopimuksin tuottaja voi varautua 

myös tulkinnanvaraisiin tapauksiin. 

Av-tuottajien tekijänoikeusyhdistys Tuotos ry:n säännöissä puhutaan tuottajaoikeuksista. Niillä 

tarkoitetaan sitä oikeuksien kokonaisuutta, joka tuottajalle kertyy sekä suoraan tekijänoikeuslain että 

erilaisten oikeuksien siirtosopimusten, lisenssijärjestelmien ja lupajärjestelyjen kautta. 

 

3.5  Tuottaja ammatissa 

Tuottajien ammattikunnan hahmottamisessa on haasteita. Alan instituutioiden, koulutuksen ja ammatillisen 

järjestäytymisen valossa kulttuurituottajien professioperusta on hutera ja järjestäytymätön. Ammattiin 

tullaan monista koulutustaustoista, verkostojen, arvojen tai elämänkokemuksen ohjaamana, usein myös 

ilman ammattispesifiä tuottajakoulutusta. (Halonen 2011A, 19–21.) Kulttuurituottajia tai mediatuottajia 

kouluttavien ammattikorkeakoulujen tilastotiedot eivät yllä suuntautumisvaihtoehtojen tasolle. Tilasto-

keskuksenkaan luokittelussa kulttuurituottajat ”eivät hahmotu selkeästi tilastoitavaksi ammattiryhmäksi” 

(mts, 43). Erilaiset jaottelut tutkimuksissa poissulkevat tuottajuutta. (vrt. Hall 1999, 122–123.) 

”Tuotettavat produktiot kertovat tuottajan ammatillisesta suuntautumisesta ja määrittävät häntä” 

(Halonen 2011A, 57). Käyn seuraavassa läpi tuottajuutta mediatuottajan, kulttuurituottajan, arts managerin, 

kuraattorin, läänintaiteilijan ja yrittäjän työn kautta. 

 

3.5.1 Mediatuottajat 

Elokuva-alalla tuottajia on ollut jopa sata vuotta ja televisiotuottajuuskin kehittyi pian toisen 

maailmansodan jälkeen. Yritystoimintana elokuvatuotanto kehittyi Euroopassa 1900-luvun ensimmäisellä 

kymmenyksellä. Yhdysvalloissa otettiin käyttöön massateolliset tuotantomallit. Vuoteen 1925 mennessä 

elokuvien tuotantoa, jakelua ja esittämistä hallitsi viiden suuren studion monopoli, joka yhdessä muutamien 

pienempien liittolaistensa kanssa käytännössä sulki alan uusilta yrittäjiltä. Hollywoodin studiojärjestelmässä 

tuottajat olivat tuotantojen ehdottomia johtajia. (Pardo 2002, 9–11.) 

Eurooppalainen elokuva kehittyi taiteena ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen muotona, mutta ei 

kyennyt haastamaan amerikkalaistunutta kerrontaa ja tähtikoneistoa. Vasta lama, 2. maailmansota, televisio 

ja monopolien purkaminen murensivat Hollywoodin yksinvaltaa. Etumatka säilyi, mutta Euroopassakin 

alkoi kehittyä ja vahvistua yksittäisiä tuottajia. 1950- ja 60-lukujen taitteessa elettiin eurooppalaisen elo-

kuvan kulta-aikaa. Elokuvia tuotettiin myös yhdessä amerikkalaisstudioiden kanssa. (Pardo 2002, 12–13.) 
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Euroopassa televisio kehittyi tyypillisesti yksinvaltaisina valtionyhtiöinä (Pardo 2002, 13). 

Brittiläisessä BBC:ssä tuottajien työn juuret juontavat valtion virkamiehistöön, radiotuotantoon, 

elokuvatuotantoon sekä show- ja näyttämötuotantoon. BBC:n perustajat olivat ensimmäisen 

maailmansodan ja yhtiön tv-tuotannon käynnistäjät toisen maailmansodan veteraaneja. Upseerien 

johtajuuskäsitykset ja sodassa ja julkishallinnossa vaadittu poliittinen riippumattomuus muovasivat 

brittiläisten tv-tuottajien ammattikuvaa. Hallinto rakentui julkisen sektorin kolmitasoisen hierarkian, 

johtoporras – toteuttava porras – palveluporras, mallin mukaan. Ohjelmatuottajat muodostivat ylimmän 

portaan suurimman yksittäisen ammattiryhmän. (Tunstall 1993, 1–4.)  

Suomen Yleisradio perustettiin 1926 ja säännölliset televisiolähetykset alkoivat 1958. 1980-luvun 

lopulle tultaessa Yleisradioyhtiön sisällä koulutettiin tuottajia ja valmisteltiin yhtiötä tuotantokulttuurin 

muutokselle (Wiio 2007, 273). Nykyään Yleisradion tuottajat ”toimivat osaamiskeskusten sisällä ja 

osaamiskeskusten päälliköiden alaisuudessa”, mutta heidän keskinäiset vastuualueensa voivat vaihdella 

suuresti (Bertling, Rantala & Saksala 2007, 11). 

Elokuva ajatellaan perinteisesti ohjaajan taiteeksi. ”Auteur-ajattelu on edelleen voimissaan oleva 

näkemys sekä alan käytännöissä että elokuvakirjallisuudessa” (Hyytiä 2004, 14). Elokuvaohjaajan työnä on 

suodattaa eri suunnilta tarjottujen ideoiden joukosta ne, joista hallittu kokonaisuus muodostuu. ”[O]hjaaja 

hallitsee kokonaisuutta sen mukaan, kuinka hyvin hän pystyy yhdistämään erilaisia osatekijöitä niin, että 

lopputulos olisi enemmän kuin osatekijöidensä summa. Tällä ajatuksella ohjaajan ja tuottajan toimenkuvat 

kuulostavat hämmästyttävän samanlaisilta, vaikka heidän vastuualueensa eroavatkin toisistaan.” (Hyytiä 

2004, 63.) Suomessa monet tunnetut elokuvaohjaajat, kuten Aki Kaurismäki, Auli Mantila, Jörn Donner ja 

Timo Koivusalo, ovat myös elokuvatuottajia. 

Ohjaaja tuo elokuvaan sen erityislaadun, mutta joutuu sopeutumaan rajattuihin olosuhteisiin. 

”Tuottajan näkökulmasta monet ongelmat juontavat juurensa siitä, että ohjaaja tahtoo jotain – – kun 

resurssit, esimerkiksi raha ja toiveet, eivät tahdo mahtua yhteisymmärryksessä samaan tuotantoon. 

Tahtominen on silti ohjaajan perustyötä eikä näiden ’ongelmien’ muodostuminen tarkoita sitä että 

tahdottomalla otteella tuottajan toiveet toteutuisivat. Päinvastoin.” (Hyytiä 2004, 63.) 

BBC:ssä omaan taiteelliseen lajityyppiin ja ohjelmatuotantoon leimautuminen on vaikuttanut siihen, 

että tuottajien ammattikunta on avoin eivätkä tuottajat ole järjestäytyneet ammatillisesti (Tunstall 1993, 

204). Suomessa Teatteri ja Mediatyöntekijät ry Teme edustaa myös tuottajia. Liittoon voi liittyä sekä 

työntekijä että yrittäjänä itse itsensä työllistävä. Elokuva- ja tv-tuotantoa koskevassa työehtosopimuksessa 

tuottaja sijoittuu televisiotuotannon taiteellisesti päävastuulliseen ammattiryhmään. (http://www.teme.fi".) 

Temen tuottajamäärittelyssä viitataan ensin Filmmaker’s Dictionaryyn, jonka mukaan tuottaja on 

ensimmäinen ja viimeinen henkilö tuotannossa. Hän etsii ja kehittää projektin, palkkaa taiteilijat, kehittää 

käsikirjoitusta, järjestää rahoituksen, valvoo tuotantoa ja osallistuu usein myös sen julkistamiseen. 

Suomessa Temen mukaan useimmiten ohjaaja etsii tuottajan, olkoonkin, että ihanteena on toimiva 

molemminpuolinen yhteistyöliitto. ”On tuottajan asia määritellä, onko hanke valmis tuotantoon, pitääkö 

sitä vielä kehitellä ja jos niin miten” (http://www.teme.fi/). Tuottajan vastuulla ovat tuotannon mittakaava, 

rahoitus, henkilöstö, resursseihin nähden paras mahdollinen lopputulos, raportointi ja usein myös 

markkinointi ja tiedotus (mts). 



!

!

Tuottajuus koetuksella !
33 !

Suomalaiset elokuvatuottajat tekivät näyttävän ulostulon syyskuussa 2007. He julistivat 

tuotantosulun vastalauseena kulttuuriministeri Wallinin tukipolitiikalle. Teon myötä Helsingin Sanomissa 

Veli-Pekka Lehtosen artikkelin  yhteydessä 4.9.2007 julkaistu ryhmäkuva  lienee ennennäkemättömän laaja 

yhteisotos nykypäivän suomalaisista elokuvatuottajista. 

 

3.5.1.1 Triangelimalli 

Jaetussa johtajuudessa jaetaan ajatuksia heti niiden synnyttyä. Malli palvelee organisaatiota, joka pyrkii 

toimialansa kehittämiseen ja joustavuuteen sekä nopeaan reagointiin muuttuvassa ympäristössä. Se antaa 

tilaa oppimiselle, luovuudelle ja vuorovaikutuksessa uusiutuvalle asiantuntijuudelle. Osallistumista 

edistävän jaetun johtajuuden on todettu myös sitouttavan ihmisiä ja toisaalta vapauttavan energiaa, kun 

yhden ei tarvitse hallita kaikkia asioita. (Karkulehto & Virta 2006, 153–154.) 

Elokuvan kolmen ammatillisen funktion – tuottajan, käsikirjoittajan ja ohjaajan – muodostama 

triangeli mahdollistaa töiden, vallan, vastuun, näkemysten ja kokemusten jakamisen (Hyytiä 2004, 15). 

Vaikka Hyytiä ei suoraan sano, triangelimallin voi nähdä myös siten, ettei tuottaja ole elokuvan ainoa 

johtaja. Näin triangeli vastaisi Karkulehdon ja Virran (2006) jaetun johtajuuden mallia. 

Triangelimallissa arvostetaan erityisyyttä ja hyväksytään erilaisuus. ”[V]asta tuottajan, ohjaajan ja 

käsikirjoittajan yhteinen työskentely mahdollistaa elokuvan ennakkosuunnittelun onnistumisen” (Hyytiä 

2004, 15).  Heidän yksilölliset ammatilliset taitonsa ja näkemyksensä terävöittävät triangelin kärjet (mts). 

Triangeli on solmukohta, jossa asiat ovat jatkuvammin läsnä ja avoimessa (alistetussa) tarkastelussa. 

Triangelissa tuottaja jakaa johtajuutta ohjaajan ja käsikirjoittajan kanssa. ”Todellisessa triangelin 

yhteistyössä yhteinen alue on suuri ja yksinäisyyden tunne vähäisempää. Sanat, ilmaisut ja tarkennukset 

löytyvät keskeisten henkilöiden välisessä keskustelussa.” (Hyytiä 2004, 69.) Keskustelu on äärimmäisen 

tärkeää ”siksi, että siinä osapuolet hakevat yhteistä näkemystä myöntäen toisilleen, ettei kuva ole selkeä. 

Jotta se kirkastuisi on uskallettava käydä myös harhapoluilla” (mts).  

Yhteisessä harhailussa on hyvän lopputuloksen siemen. Kun elokuvanteossa triangelin ”kolmikko 

luottaa toisiinsa, ei harhailu tunnu niin toivottomalta – aina voi ajatella, että yhdessä päästään takaisin kiinni 

punaiseen lankaan” (Hyytiä 2004, 69, vrt. Baudrillard 1987, 46). 

 

3.5.2 Kulttuurituottajat 

Katri Halosen väitöskirjassa Kulttuurituottajat taiteen ja talouden risteyskohdassa (2011A, 14) korostuu: 

 

kulttuurituottajuus taiteilijuuden ja talouden välille asettuvana ammatillisena positiona. Kulttuurituottajat punovat 
umpeen taiteilijan ja kuluttajan väliin jäävää kuilua. Kulttuurituottajien työ jättää samalla oman jälkensä 
taiteilijan luomaan sisältöön osana sisällön tuotteistamis- ja paketointiprosessia. Prosessin aikana sisältöä 
artikuloidaan markkinointiviestinnän kannalta sopivaksi, muutetaan tai jalostetaan eri jakeluformaatteihin ja -
kanaviin sopiviksi sekä paketoidaan eri kohderyhmiä varten.  

 

Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö Taku ry:n jäsenistön tyypillisiin tehtäviin mainitaan kuuluvaksi 

kulttuuripalvelujen tuotantotehtävät (http://www.taku.fi).  Vähimmäispalkkasuosituksen yhteydessä 

kulttuurituottajuus määritellään seuraavasti: 
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Kulttuurituottajat toimivat tapahtumatuotannon eri vaiheissa tai tapahtumatuotantoon liittyvissä tehtävissä 
erilaisilla tehtävänimikkeillä. Tyypillisimpiä nimikkeitä ovat kulttuurituottaja, tapahtumatuottaja, tuottaja, 
koordinaattori, toiminnanjohtaja. Lisäksi  kulttuurituottajat voivat toimia erilaisilla projektikohtaisilla 
tehtävänimikkeillä kuten sihteeri, suunnittelija, projekti/hankepäällikkö. 

(Kulttuurituottajat. Vähimmäispalkkasuositus 1.5.2012–31.5.2014.) 

 

”[Kulttuuri]tuottajakoulutuksen ydin määrittyy kolmeen osaan, jotka ovat produktiotyöskentely, taideaineet 

ja liiketoiminnalliset aineet” (Halonen 2006, 258). Häyrysen (2009, 9–11) mukaan suomalaisen 

“[k]ulttuurituotannon koulutusta yhdistävät korkeakoulusta ja erilaisista lähtökohdista riippumatta 

ammatillinen, manageriaalinen  ja välineellinen suhde kulttuuriin”.  

 Halonen (2011A, 63–69) typologisoi tuottajat viiteen tyyppiin, joiden välillä ammattikunta 

työuransa eri vaiheissa liikkuu. Taiteilijan assistentti työskentelee pienellä palkalla, mutta kerryttää ja hallitsee 

korkeaa kulttuurista pääomaa. Mediaattori toimii kytköksissä kulttuuri-instituutioihin ja kunnalliseen 

kulttuuritoimeen. Hänellä on portinvartija-asema taiteen ja talouden risteyskohdassa, mutta usein ilman 

taiteellista päätösvaltaa. Indie-tuottajat toimivat yrittäjinä korostaen ihannettaan valita vapaasti haluamansa 

työt. He käyttävät kuluttajatuntemustaan, tekevät taiteilijavalintoja ja tuovat tuotannon näkökulmaa 

sisältöprosesseihin. Tuotantoassistentit  avustavat taiteellista johtajaa tapahtuman organisoinnissa ja välittävät 

asiakkaan toiveita taiteellisille toimijoille. Kaksoisagentit toimivat tuottajalähtöisesti, yleensä kaupallisella 

sektorilla. He tuottavat yritysten välisiä tuotantoja, kuten markkinointitapahtumia. 

 Häyrynen (2009, 23–43) hahmottelee kulttuurituotantoa kenttänä, joka on vuorovaikutuksessa sekä 

kulttuuripolitiikkaan että kulttuuriseksi taustaksi kutsuttuun henkisen ympäristön ja rakenteellisten ehtojen 

kokonaisuuteen. Taustalla on Bourdieun näkemys, jossa yhteiskunta jäsentyy erilaisiksi sosiaalisiksi kentiksi 

sekä vallan ja maun hierarkioiksi. Tällä kulttuurituotannon kentällä luovii kulttuurintuottaja tai 

kulttuurituottaja. Häyrynen ei perustele vaihtelevaa kirjoitusasua, mutta antaa elokuvaesimerkin kautta 

ymmärtää käsitteiden kattavan kaikenlaisen kulttuurin tuottamisen: 

 

Kulttuurituottajilla on Suomessa – – julkisuusarvoa ja heidän poliittinen voimansa on tarpeen vaatiessa suuri. Tätä 
havainnollistaa hyvin syksyllä 2007 toimeenpannun elokuvatuottajien työsulun, tai oikeammin sillä uhkaamisen 
nopea vaikutus elokuva-alan rahoituksen lisäykseen eduskunnassa. 

(Häyrynen 2009, 35).  

 

3.5.3 Kuraattorit 

Kuvataiteen kentällä tuottajan ammattinimikettä käytetään harvoin. Tuottaminen piiloutuu muiden 

nimikkeiden sisään. Näyttelyitä järjestettäessä tuotannollisista tehtävistä voi taiteilijan sijaan tai hänen 

kanssaan vastata esimerkiksi galleristi, näyttelykuraattori, intendentti, amanuenssi tai näyttelysihteeri. 

Suomessa kuraattorius toteutuu yleensä instituutioiden sisällä. Kuratointia tekevät 

näyttelyamanuenssit ja intendentit. Kuraattoreiden etujärjestö on Suomen Kuraattorien Yhdistys SKY ry, 

jonka jäseneksi voivat hakea vähintään vuoden kulttuurialalla kuraattorina toimineet henkilöt. 

Johdatusluennollaan taidekuratoinnin peruskysymyksiin Laakso (2008) luonnehti kuraattoriutta 

käsitteenä ja taideammattina. Sanana kuraattori kantaa valvomisen, hoitamisen ja hallitsemisen merkityksiä. 

Kuraattorin asiaosaamiset jakautuvat taiteen historiaan, filosofiaan ja teoriaan sekä taiteesta kirjoittamiseen, 
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museo- ja galleriatoiminnan erityispiirteisiin ja näyttelyteknisiin asioihin, visuaaliseen suunnitteluun sekä 

yleiseen kulttuurin rakenneymmärrykseen. 

Kuraattori aktivoi esiin nostamisen ja peittämisen valtaa. Hän on vastuu- ja vuorovaikutussuhteessa 

sekä yleisöön että taiteilijaan esimerkiksi näyttelyn taustatöistä, siitä, miten teos ja taiteilijan työ sijoittuu, 

käytännön logistiikasta ja saavutettavuudesta. Kuraattori saalistaa, valikoi, visioi, keksii ja etsii tuoreita 

asioita ja näkökulmia. Hänellä on vakaumukselliset perustelut näyttelyn tekemiselle. Hän organisoi vapautta 

ja julistaa taiteilijan vapaudesta. Kuraattori rakentaa jännitteitä ja tarinoita ja ottaa riskejä. (Laakso 2008.)  

Erot tuottajan ja kuraattorin työnkuvissa näyttävät muodostuvan suhteessa talouteen ja ihmisiin. 

Näyttelyn rahoituksen ja talouden hallinta voi instituutiossa rajautua kokonaan kuraattorin työn 

ulkopuolelle. Joka tapauksessa niiden osuus on osaamiskokonaisuudessa vähäisempi. Kun tuottajan pitää 

saada ihmiset toimimaan keskenään, kuraattorin pitää tehdä sama teoksille. Valtion nykytaiteen museo 

Kiasman amanuenssi Jari-Pekka Vanhalan (2007) sanoin: ”Teosten valinta on kiinnostavampaa kuin 

taiteilijoiden valinta”.  

Taide-lehdestä tai Venetsian nykytaidebiennalin julkaisuista on turha etsiä tietoa teosten tai 

näyttelyiden tuottajista, mutta Suomen Kuraattorien Yhdistyksen koulutusseminaareissa on käsitelty taiteen 

tuottamista, näyttelyprosessin hallintaa ja kuraattorin roolia näyttelyn tuottamisen kokonaisuudessa – 

nimenomaan näillä käsitteillä (http://kuraattorit.wordpress.com). Tuottaminen näyttäisi olevan 

kehkeytymässä aiempaa tietoisemmaksi osaksi kuraattorin työtä. 

 

3.5.4 Arts managerit 

Managementilla haetaan järjestystä ja vakautta. ”Asioiden johtamisen, managementin, tavoitteena on 

järjestyksen luominen suunnittelun, organisoinnin, budjetoinnin, sopimusten ja kontrolloinnin avulla” 

(Karkulehto & Virta 2006, 148). Arts management on (Chongin 2002, 7–8 mukaan Martin 1998, 1282) 

johtamistoimintojen yhdistämistä helpottamaan esittävän tai visuaalisen taiteen tuotantoa sekä taiteilijoiden 

työn esittelemistä yleisöille.  Yleensä arts management kuitenkin käsitetään koskemaan taidelaitosten yleistä 

hallinnointia, ei taiteellisten tuotantojen johtamista. 

Arts management -johtajuuden osa-alueita ovat strateginen suunnittelu, rahoitusjohtaminen, 

varainhankinta, markkinointi, tilojen ja puitteiden hallinnointi. Chong (2002, 8–9) kritisoi rajanvetoa 

puhtaasti hallinnollisten toimintojen ja taiteellisen työn tuottamisen välille. Jos arts management keskittyy 

vain hallintoon, ”jäävät taiteilijoiden ja kulttuuriin kriittisesti suhtautuvien tahojen oivallukset taiteen ja 

johtamisen välisessä suhteessa sivuosaan” (mts). 

Oikea johtamisen tapa riippuu toimialasta, henkilöstä ja johdettavista ihmisistä. Sisältötuotannossa 

yleisesti hyviä johtamisen ominaisuuksia voivat olla esimerkiksi omalla esimerkillä johtaminen 

(kunnianhimo, uskollisuus, erinomaisuus), läsnäolo (etenkin seuraavan portaan ryhmänvetäjien 

tavoitettavissa), tuupparina toimiminen (ideoiden ja ihmisten puolesta puhuminen, byrokratian läpi 

puskeminen)  ja ideagenerointi. Luovalla alalla johtajankin on oltava luova. (Chong 2002, 58–60.) 

Tuottaja johtaa luovaa työtä tekeviä ihmisiä. Johtajuussanaston mukaan kyse on leadershipistä, 

henkilöstöjohtamisesta, jossa kehitytään kokemuksen karttuessa (Karkulehto & Virta 2006, 148). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Tuottajien omissa johtajuusluonnehdinnoissa korostuvat ongelmanratkaisu ja asioiden jäsentäminen, hyvä 

tiedonkulku, onnistuneet henkilövalinnat sekä innostava edestä johtaminen.  Tuottaminen ei ole pelkästään 

tieto- ja taitolaji. Persoonallaan tuottaja luo ilmapiiriä, joka onnistuessaan houkuttelee mukaan menestyviä 

tekijöitä. (Oksman 28–30.) 

Kulttuuri- ja media-alan instituutioissa tuottajat operoivat managementin rajapinnassa. Isoissa 

televisioyhtiöissä tuottajat ovat perinteisesti integroituneet laitoksen moniportaiseen johtamisjärjestelmään. 

Alimmalla tasolla operoivat tuottajat ja apulaistuottajat vastaavat käytännössä yksittäisistä ohjelma-

tuotannoista. Käytännön työn osuus vähenee ja vastuulla olevien samanaikaisten tuotantojen määrä kasvaa, 

kun kyseessä on sarjatuottaja, vastaava tuottaja tai osasto-, ohjelma- tai kanavapäällikkö. Tuottajat toimivat 

ylemmän portaan ohjauksessa, mutta nauttien yleensä luovaa itsenäisyyttä. (Tunstall 1993, 5.) 

Managementin ja tuottajuuden yhtäläisyydet ovat ilmeisiä. Esimerkillä johtaminen on edestä 

johtamista, pro-ducere, läsnäolo on vastaamista ja vastaan tulemista, tuuppaaminen on tuomista ja 

ideagenerointi on viettelyä ja synnyttämistä. Mitä suurempi tai hierarkkisempi organisaatio, sitä vähemmän 

tuottajan työ on strategista, ja sitä etäämmällä management-taso operoi suhteessa teosten tekemiseen. 

 

3.5.5 Tuottaja-läänintaiteilijat 

Läänintaiteilija on valtion alueellisen taidehallinnon ”toiminimike, johon on yleensä edellytetty jonkin 

taiteenalan koulutuksellista tai taiteelliseen uraan perustuvaa ammattitaitoa” (Oesch 2012, 12). Perinteinen 

toiminimike on haluttu säilyttää, vaikkei läänintaiteilijoiden toimialue nykyisten suurläänien aikana ole lääni 

(paitsi Lapin ja Oulun lääneissä), eikä tehtävän hoitaminen enää edellytä taiteilijuutta. 

Läänintaiteilijoiden 40-vuotisen historian läpäisee tasapainoilu hallinnollisten, tuotannollisten, 

ohjaavien ja taiteellisten töiden välillä. Oeschin (2012, 65, 75) mukaan 1990-luvun lopulta lähtien noin joka 

kymmenes läänintaiteilija on toiminut tuottajana. Tuottajat näyttäytyvät taiteellisen ammattikunnan 

naisvaltaisena, kulttuurisihteerimäisenä, ei-niin-luovana pienryhmänä, jonka osaaminen on hankekeskeistä 

ja rahoitusorientoitunutta (mts). 

Läänintaiteilijoiden työsuhde on aina määräaikainen, tuottaja-läänintaiteilijoilla se on ollut 

keskimäärin 2,4 vuotta (Oesch 2012, 91). Työnkuva muotoutuu kunkin läänintaiteilijan asiantuntemuksen 

ja persoonan mukaisesti (mts, 111). Oesch (2012, 14) kuvailee läänintaiteilijoiden taide- ja 

kulttuuripoliittisia vaikutusmahdollisuuksia vähäisiksi. Läänintaiteilijoiden ensikäden asiantuntemusta 

”taiteen ja kulttuurin tarpeista kentällä” ei ole osattu taidehallinnossa täysimääräisesti hyödyntää (mts, 139). 

Ennen Pekka Oeschin uunituoretta tutkimusta Läänintaiteilijajärjestelmä 1972 –2011, Toiminta ja järjestelmän 

vaiheet sen enempää läänintaiteilijoita kuin läänintaiteilijajärjestelmääkään ei ole tutkittu. 

 

3.5.6 Tuottajayrittäjät 

Mielestäni tuottajuuden (väärin)ymmärtämiseen vaikuttaa vahvasti yhteiskunnassa vellonut taloudellista 

etua korostava tuottamispuhe, esimerkiksi Matti Vanhasen I hallituksen käynnistämä valtion 

tuottavuusohjelma (ohjelman kritiikistä kts. esim. Helsingin Sanomien 26.11.2008 pääkirjoitus). Tuottavuus 

ja tuottajuus kietoutuvat luovuuspuheeseen, itsenäiseen, omatoimiseen ajatteluun ja tekemiseen, 

yrittäjäasenteeseen sekä näiden puhetapojen kritiikkiin. 
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Tutkimusten mukaan kulttuuriyrittäjä kiinnittyy yrityskentän sijasta kulttuurikenttään. 

Kulttuuriyrittäjä rakentaa ”taidekentän toimijoiden liittoumia, yhdistää tuotannollista työtä taiteen ehtoja 

kunnioittaen ja on kiinnittymättä paikkaan ja organisaatioihin” (Halonen 2009, 185 viitaten useisiin 

lähteisiin). Helsinkiläisiä kulttuurituottajia tutkineen Halosen (2009, 187) informanteista ”[o]man yrityksen 

perustaneet tuottajat toimivat yrityksissään vain sivutoimisesti.” 

Nykypäivän luovat toimialat eivät olekaan vain jättiyhtiöitä vaan myös kulttuurialan yrittäjien 

mikroyritysten muodostamia klustereita. ”Siinä missä kulttuuriteollisuuden mallilaitokset olivat valtavia, 

pitkäikäisiä yhtiöitä, luovien toimialojen valelaitokset ovat väliaikaisia, katoavia ja projektiluontoisia” 

(Raunig 2007, 11). Hollywoodissakin ”studiot ovat jättäneet valmistamisen pientuottajille tyytyen itse 

hallitsemaan vain levitystä. Tuotanto on ainutkertainen verkottuma eri alan alihankkijoita – –.” (Siltala 

2004, 169–170 mukaan Rifkin 2001, 23–29.) 

Oksman (2002, 15) yhdistää asiantuntijuuden ja johtajuuden teorioista asiantuntijajohtajan mallin. 

Asiantuntijajohtajalla on useita rooleja: strateginen–toteuttava, energisoiva–resurssoiva, valintoja tekevä–

myyvä, suunnitteleva–tekevä (mukaillen Oksman 2002, 15). Tällaista liikkuvaa ja muuttuvaa johtajuutta 

Oksman kuvailee yrittäjämäiseksi. 

”[N]ykyään painotetaan yrittäjyyden edistämistä sosiaalisena prosessina, joka kytkeytyy yhä laajemmin 

ymmärrettyyn luovuuden käsitteeseen” (Chong 2002, 42). Myös yrittäjyys, entrepreneurship, voidaan nähdä 

johtajuuden muotona. ”[Y]rittäjyys yhtenä johtamisen osaamisalueena korostaa uudistumisen, muutoksen 

ja innovatiivisuuden tarpeellisuutta koko johtamisen kentässä” (Karkulehto & Virta 2006, 148). 

Yrittäjyysajattelu haastaa teolliset ja julkishallinnolliset johtamis- ja tuotantomallit. 

Ääni- ja kuvatallenteita tuottavat yritykset, ts. tuotantoyhtiöt ovat hyvin järjestäytyneitä. Tuotos ry on 

audiovisuaalisen alan tekijänoikeusjärjestö, jonka jäsenjärjestöjä ovat audiovisuaalisen alan tuotantoyhtiöitä 

edustava SATU ry, äänitetuotantoyritysten Musiikkituottajat – IFPI Finland ry, elokuvatuotantoyhtiöiden 

Suomen elokuvatuottajien keskusliitto ry SEK ja animaatiotuottajien järjestö Finnanimation ry. Tuotos ry:n 

verkkosivujen mukaan yhdistys edustaa tuotantoyhtiöitä, muun muassa valvomalla tuottajien etua ja 

tarjoamalla neuvontaa tuottajille ja tuotantoyhtiöille.  

Tuottaja-sanan käyttöä hämmentää, että etenkin elokuvatuotannon alalla sama sana tarkoittaa sekä 

yritystä että ammattia. Karkulehto & Virta (2006, 148) näkevät asioiden ja ihmisten johtamisen sekä 

yrittäjyyden yhdistyvän tuottajien työssä konkreettisesti. Ihmisten johtaminen, leadership, tarkoittaa heille 

johtamista, jossa visioinnin, kannustuksen, vuorovaikutuksen ja yhteishengen luonnin keinoin tavoitellaan 

liikettä ja muutoksia. Tutkijat luonnehtivat tuottajat itsenäisiksi yrittäjiksi, jotka ”vastaavat liiketoiminnan 

ohessa yrityksensä edustaman toimialan varsinaisesta toiminnasta eli erityyppisistä tuotantoprojekteista 

ja/tai niiden useista tuotantoprosesseista aina ideavaiheesta jakeluun” (mts). 
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KUVA 7. Marko Lampisuo :  Por iu tuminen .  Näkymä kuvausmatkal ta  Mer i -Por i in .  TPL 2005.
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4  ITU ITÄÄ JA TUOTTAJUUS TODENTUU 

!
 

 
 

 

 

 

KUVIO 2.  I tu  – v ideo ta i t e en  tuo tantopro j ekt i ,  a ika jana 2004. TPL 2012.  

 

Tässä luvussa tarkastellaan Itu – videotaiteen tuotantoprojektin vaiheita vuonna 2004. Edellinen 

luku pyrki kuvaamaan tuottajuutta laajasti, yleisesti ja ilmiönä. Nyt projekti käynnistyy. Taiteilijahaku 

hankkeeseen avautuu. Valituille järjestetään käsikirjoituskoulutusta. Vuoden lopussa valmiina on 

kymmenen käsikirjoituskansiota. Niiden perusteella neljä teosta valitaan tuotettaviksi projektin puitteissa. 

Aloitan kuitenkin Itu – videotaiteen tuotantoprojektin keskeisten käsitteiden, videotaiteen ja 

videoinstallaation määritelmillä. Teosten tekemistä ja esillepanoa käsittelen luvussa 5. 

 

4.1  Videotaide ja videoinstallaatio 

Video pohjaa latinan näkemistä ja katsomista tarkoittavaan sanaan vid!re. Sivistyssanakirja määrittelee videon 

kuvanvälitykseksi, -tallennukseksi ja -toistoksi nykyaikaisen tv- ja nauhuritekniikan avulla sekä sitä 

palveleviksi laitteiksi (Valpola 2000, 1259). Digitalisoituminen on johtanut siihen, ettei video ole nauha- tai 

nauhurisidonnaista, vaan voi olla taltioituna myös erilaisille levykkeille tai muihin datamuisteihin.  

”Videotaide on rajatilan taidetta. Sillä on pääsy kaikkialle, mutta sille ei löydy pysyvää paikkaa 

mistään” (Eerikäinen 1993/2007, 111).!Alkuaikoina oleellista lienee ollut henkinen, materiaalinen ja 

teknologinen ero filmiin, elokuvakameraan ja -projektoriin sekä elokuvateollisuuteen. Nykyään video- ja 

elokuvatekniikoita käytetään erilaisina yhdistelminä niin taiteessa kuin elokuvateollisuudessakin.!

Käsitettä videoinstallaatio käytetään tarkoittamaan taidemuotoa, tai mielestäni tarkemmin ilmaistuna 

teosmuotoa, jossa videotaide asetetaan esille tilaan. ”[I]nstallaatio tarkoittaa, että taiteilija asentaa 

teoselementit henkilökohtaisesti teokselle osoitettuun tilaan, mikä videon kohdalla tarkoittaa myös 

sähköisten komponenttien kytkentää” määritteli mediatutkija Margaret Morse 1990-luvun alun 

artikkelissaan Videoinstallaation taide: ruumis, kuva ja välitila (1992/1993, 109). 

Suurella osalla ainakin Suomen videotaiteilijoista on kuvataiteilijan koulutus ja ammattinimikkeenään 

he mieluiten käyttävätkin kuvataiteilijaa erotukseksi vastakkainasetteluja korostavalle tavalle jaotella 

ammatti-identiteettejä ilmaisutekniikoiden mukaan (kuten taidegraafikko, taidemaalari, kuvanveistäjä). 
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”[O]sin tämä johtuu  kuvataideinstituutioiden avoimuudesta uusia esitysmuotoja kohtaan, osin siitä, että 

mediataide ei hallinnossa ja tukijärjestelmissä näyttäydy omana selkeänä (ja siten rahoitettavana) 

kategorianaan” (Mäkelä T. & Tarkka, 2002, 19, kts. myös Mäkelä. A. 2009, 12–15). 

Mediataiteen pioneeri Marikki Hakola hakeutuu kuvataidekontekstinkin ulkopuolelle ja  kutsuu 

itseään ohjaajaksi: ”Minua on aina raivostuttanut sana videotaiteilija. Se on sama kuin kuvanveistäjää 

sanottaisiin talttataiteilijaksi. Kysymys ei ole välineestä vaan viestistä” (Heinänen 2007A). Kuten liitteen 1 

reunahuomautuksesta ilmenee, ei video-sanan käyttö Itu-projektin nimessä ollut itsestäänselvyys. 

Tutkija ja kuvataiteilija Kari Yli-Annala (2007, 140) on rakentanut kattokäsitteen taiteilijoiden liikkuva 

kuva tarkoittamaan ”pääsääntöisesti elokuvatuotantojen ulkopuolella toimivien kokeellisen elokuvan 

tekijöiden, video- ja kuvataiteilijoiden, valokuvaajien, äänitaiteilijoiden ja muusikoiden tekemiä elokuvia ja 

videoteoksia, installaatioita ja esityksiä.” Yli-Annala näkee tarkastelemansa ajanjakson 1982–1998 aikana 

tehdyllä taiteilijoiden liikkuvalla kuvalla tuotannollista yhtäläisyyttä, jota hän nimittää pieneksi jälkiteolliseksi 

tuotannoksi (2007, 140). 

Asko Mäkelän Mediataiteen mahdollisuudet – Selvitys mediataiteesta -raportin mukaan ”Mediataide-

teoksen tuotantobudjetit jakautuvat siten, että niistä 40 % jää alle 2000 euron. Suurin osa mediataiteen 

tuotantokustannuksista on 2000 – 10 000 ! (42 % )ja yli 10 000 euron tuotantoja on 11 %” (2009, 34). 

Eija-Liisa Ahtilan Marian ilmestys -teoksen budjetti oli noin 230.000 euroa (Hautamäki & Kemppinen 2011, 

12). Muutamista poikkeuksista huolimatta voidaan videotaiteen yhteydessä puhua pienestä jälkiteollisesta 

tuotantotavasta. 

Video tai videotaide eivät helposti määrity yksiselitteisesti ja kestävästi, mutta tässä yhteydessä 

kuitenkin riittävästi. Yllä esitetyistä johtaen videoinstallaatiolla tarkoitetaan kuvataiteilijan teosta, joka on 

asetettu tilaan käyttäen vähintään yhtenä elementtinä videoitua tai videotekniikalla esitettyä kuva. Teoksen 

valmistustapaa voi luonnehtia pienehköksi ja tuotantotavaltaan jälkiteolliseksi. 

 

4.2  Aineiston kuvaus 

Itu – videotaiteen tuotantoprojektin aikana laadin tuottajana ja yhteistyössä eri tahojen kanssa 

kymmenittäin kirjallisia dokumentteja, projektisuunnitelman versioita, muistioita, raportteja, sähköposteja, 

esittelymateriaaleja ja niin edelleen. Koska työskentelin verkostomaisesti ja maantieteellisesti etäällä useista 

keskeisistä henkilöistä, tapaamiset olivat tärkeitä ja niistä kirjaamani muistiot tunnollisia. 

Tutkielma on ollut vireillä projektin rinnalla, joten olen tarkoituksellisesti pyrkinyt säilyttämään 

kaiken. Materiaali on kattava, vaikkakin silppuinen. Työpäiväkirjaa pidin vain muutaman kuukauden ajan. 

Olisi ollut ihanteellista, jos olisin jatkanut sen kirjaamista koko projektin ajan. Se muodostaisi eheän 

aineiston ja palauttaisi tunnelmat suoraan iholle. Nyt olen tuntemusten suhteen usein muistikuvien varassa.  

Tutkielman kannalta keskeiset hallussani olevat dokumentit on luetteloitu lähteissä päiväyksen 

mukaan järjestettyinä. Merkintöjä tiivistääkseni en projektidokumenttien ollessa kyseessä nimeä kirjoittajaa 

tai kirjoittajia lähdeviitteissä. Esimerkiksi ”Itu 2.8.2004” viittaa lähdeluettelossa listattuun 

projektisuunnitelmaversioon. Lähdeluettelosta ilmenee, mikäli kyseinen dokumentti on nimettävissä tietyn 

henkilön tai henkilöiden kirjoittamaksi. 
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4.3  Tuottajuus projektin ensimmäisenä vuonna 

Engeström (1998, 47) mallintaa ihmisen toimintajärjestelmää. Mallin avulla voidaan tarkastella 

subjektiivisesti kenen tahansa yksittäisen henkilön suhdetta työhönsä ja työyhteisöönsä. Sovellan 

toimintajärjestelmän mallia Itu – videotaiteen tuotantoprojektin kuvaamisessa tuottajan työn näkökulmasta. 

Tavoitteena on sen avulla hahmottaa kokemuksellista ajankuvaa tuottajuudesta. 

Toimintajärjestelmä on ihmisen toiminnan yleisen rakenteen kuva. Se piirretään kolmioksi, jonka 

huipulle sijoitetaan työväline. Kolmion kannan muodostavat vasemmalta oikealle säännöt, yhteisö ja 

työnjako. Vasemmalla kyljelle sijoittuu tarkastelussa oleva tekijä ja oikealle hänen työnsä  kohde. Kaikki 

kuusi pistettä yhdistetään nuolilla. Kolmion sisälle muodostuviin osakolmioihin, sijoittuvat ”jatkuvasti 

käynnissä olevat keskeiset prosessit: tuotanto, jako, vaihto ja kulutus”. (Engeström 1998, 46–47.) 

Useista toimintajärjestelmistä voidaan punoa toimintajärjestelmäverkko, jota kehittävän 

työntutkimuksen tutkijat yleensä rakentavat työyhteisössä tehtävän laajan haastattelututkimusten avulla 

(Engeström 1998, 53–57).  Tähän tutkielmaan ei liity ulkopuolisten haastattelua, eikä toiminta-

järjestelmäverkon laadintaa. Keskiössä ovat oman kokemukseni ja projektidokumenttien tarkastelu. 

Kuviossa 3 esitän tuottajan toiminnan rakenteen Itu – videotaiteen tuotantoprojektin 

käynnistymisvuonna 2004 soveltaen Engeströmin (1998, 47) mallia ihmisen toiminnan yleisestä 

rakenteesta. Kuvio jatkuu kolmion oikealle puolelle siten, että työn kohteesta edetään kohti tulosta. Puran 

ja perustelen kaaviota kohta kohdalta ja luvun lopussa tarkastelen Itu – videotaiteen tuotantoprojektin 

ensimmäisen vuoden tuloksia. 

 

 

 

KUVIO 3.  Tuot ta jan to iminnan rakenne I tu  – v ideo ta i t e en  tuo tantopro j ekt i s sa  2004. 

TPL 2012 Enges t römin 1998, 47 mukaan.  
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4.3.1 Tekijänä tuottaja 

Olin työskennellyt marraskuusta 2002 alkaen Av-arkki ry:n tuottajana osallistuen alkuideoinnista lähtien 

Itu-projektiin. Tuottajan tehtäviksi oli työsopimuksen liitteen mukaan määritelty budjetointi ja 

taloushallinto, toimisto- ja jäsenasiat, projektien tuotantovastuu, rahoitusasiat ja levitystyöryhmässä 

toimiminen yhdessä hallituksen ja toiminnanjohtajan kanssa sekä jäsentiedotteet, teos- ja jäsenhankinta 

yhdessä toiminnanjohtajan kanssa (Av-arkki ry 15.5.2003). 

Itu – videotaiteen tuotantoprojektin alkuvaiheessa minun oli tarkoitus työskennellä Muu ry:n 

palkkaamana sivutoimisena tuottajana (Itu 20.3.2005). Av-arkin avustuspainotteisesta rahoituspohjasta 

johtuen työsuhteeni olivat ketjutettuja määräaikaisuuksia, joten etsin myös muita työmahdollisuuksia. 

Maaliskuussa 2004 minut valittiin taiteen tuottamisen läänintaiteilijaksi Satakunnan taidetoimikuntaan. 

Työpaikanvaihdos käytiin nopeasti läpi Av-arkki ry:n ja Muu ry:n hallituksissa. Tulevaisuuden 

kannalta merkittävä oli puhelu AVEK:n pääsihteeri Juha Samolalle. Hänelle Satakunta oli tuttu Yleisradion 

ja AVEK:n yhteisestä Toinen Suomi -dokumenttiprojektista (AVEK 2003–2004, 7). 10. maaliskuuta 

kirjoitin työpäiväkirjaani (Itu 20.3.2005): 

 

Kerroin [läänintaiteilijuudesta]. Samolan kanta oli todella positiivinen. Ensinnäkään ei ole ongelma jos ITUn 
tuottajahenkilö vaihtuu. Raha on myönnetty yhtiölle (Muulle). Poikkeuksen tekevät elokuvaohjaajat, joilla on 
suurempi [rooli] taiteellisesti. Toisekseen Samola ehdotti, että vien ITUn mukanani Satakuntaan. 
Käsikirjoituskurssin voisi pitää siellä ja Nakkilan elokuvastudioilla voisi kuvatakin! Kuulostaa hauskalta. Näin 
ITU sopisi luontevasti läänintaiteilijuuteen. Jos voisin tehdä ITUa taidetoimikunnan palkalla, säästyisi minulle 
varattu raha projektin muihin menoihin! 

 

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK, joka oli Itu – videotaiteen tuotantoprojektin 

ensimmäinen rahoittaja, määritti tuottajan tehtäviksi ja vastuiksi kustannusarvion noudattamisen, 

raportoinnin, muutoksista viestimisen ja huolehtimisen tekijänoikeuslain edellyttämistä toimista. Lisäksi 

tuottajan tuli huolehtia, että AVEK saa tuotannosta käyttöönsä omat tallenteet ja että se mainitaan 

tuotannon lopputeksteissä ja mahdollisissa esitteissä. (Itu 18.2.2004.) 

Itu – videotaiteen tuotantoprojektin oma projektisuunnitelma listasi tuottajan tehtäviksi 

ennakkosopimusten laadinnan, markkinointimateriaalin tuottamisen, rahoituksen ja mahdollisten 

sponsorien hankinnan, teosten valmistumisen ja aikataulujen valvonnan sekä teoskokonaisuuden hallinnan 

(Itu 4.12.2003). 

Työpäiväkirjaan kirjaamistani AVEK:n pääsihteeri Juha Samolan kommenteista voi päätellä, ettei 

Itu-projekti aluksi ollut ainakaan rahoittajan näkökulmasta leimallisesti tuottajavetoinen tai 

tuottajakeskeinen (Itu 20.3.2005). Vuoden 2004 edetessä projektin tuottajuus henkilöityy 

projektisuunnitelman perusteella aiempaa vahvemmin (Itu 2.8.2004): 

 

ITU-projektille on arvokasta jatkaa yhteistyötä tuottaja Tuuli Penttinen-Lampisuon kanssa. Penttinen-Lampisuo 
tuntee hyvin sekä projektin taustat, yhteistyötahot, suomalaisen videotaiteen että alan toimijat. 
 
Suomessa ei juurikaan työskentele nykytaiteeseen ja etenkään mediataiteeseen erikoistuneita tuottajia. Penttinen-
Lampisuolle ITU-projekti on mahdollisuus kehittyä ammatillisesti ja erikoistua taiteen tuottajana. 

 

Oksmanin (2002, 24–26) tutkimuksessa tuottajat kertovat tarvinneensa ja saaneensa ulkopuolista 

kannustusta ja luottamusta sekä oikeaan aikaan tarjoutuneita mahdollisuuksia itsensä toteuttamiseen. 
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Haastatteluissa korostuvat elämäntapa ja kunnianhimo sekä tekemisen vapaus. Kyse on itsensä 

toteuttamisideologiasta. 

Itu-projektin myötä sain mahdollisuuden toteuttaa tuottajuuttani ainutlaatuisessa hankkeessa ja 

organisaatioverkostossa. Sain tukea sekä vanhoista verkostoistani että Satakunnan audiovisuaalisen 

kulttuurin nosteesta, ja samalla nopean lähtölaukauksen uuteen läänintaiteilijan työhöni (Itu 21.4.2004).  

 

4.3.2 Työpaikka ja työyhteisö 

Ihmisen toiminnan yleisessä rakenteessa yhteisö tarkoittaa ”kaikkia niitä toimintajärjestelmän osanottajia, 

jotka jakavat saman kohteen – esimerkiksi kaikkia organisaation ryhmiä ja henkilöitä, jotka osallistuvat 

saman tuotteen tai palvelun tuottamiseen” (Engeström 1998, 46). Tuottajan toiminnan rakenteessa yhteisö 

oli jo projektin ensimmäisenä vuonna laaja ja ulottui perinteisen lähityöyhteisön ulkopuolelle. 

 

4.3.2.1 Työnantaja: Satakunnan taidetoimikunta 

Satakunnan taidetoimikunta oli työnantajani toukokuusta 2004 alkaen. Av-arkki ry oli työnantajani 

maaliskuulle 2004 asti. Näiden työsuhteiden välissä ja vähäisin osin myös kesällä 2004 tuotin Itu-projektia 

Muu ry:n palkkaamana.  

Satakunnan taidetoimikunta on vuonna 1998 perustettu valtion alueellisen taidehallinnon yksikkö, 

jonka tehtävänä on ”toimialueellaan edistää taidetta sekä sen harjoittamista ja harrastamista” (Laki taiteen 

edistämisen järjestelyistä 14.7.1967/328). Vuonna 2004, kun aloitin taiteen tuottamisen läänintaiteilijana 

Satakunnan taidetoimikunnassa, se sai toimintansa rahoituksen opetusministeriöltä, mutta toimi Länsi-

Suomen lääninhallituksen alaisuudessa. Vuonna 2008 alueelliset taidetoimikunnat siirrettiin Taiteen 

keskustoimikunnan alaisuuteen.  

 Esimiehenäni toimivat pääsihteerit Pasi Toivanen (2004–2005) ja Risto Ojanen (2006–2009). Muina 

yhteisön jäseninä kanssani työskentelivät osastosihteeri Silja Tuhkunen (syksystä 2004 alkaen) sekä 

kuvataiteen läänintaiteilija Marjo Heino-Fihlman (2004–2006), näyttämötaiteen läänintaiteilija Hilkka 

Hyttinen (2004–2009) ja säveltaiteen läänintaiteilijat Kimmo Rahunen (2006 –2008) ja Laura Piirto (2009 

alkaen). Lisäksi taidetoimikunnassa työskenteli harjoittelijoita ja projektityöntekijöitä. Päätöksiä Satakunnan 

taidetoimikunnassa teki 11-jäseninen luottamustoimielin, puheenjohtajinaan rakennuskulttuurin tutkija 

Liisa Nummelin (2004–2006) ja kuvataiteilija ja toimittaja Hannu Aaltonen (2007–2009).3 

 Taidetoimikuntalaitoksen 40-vuotishistoriikki kuvailee läänintaiteilijuuden ja tuottajuuden 

yhdistelmää niukasti. Perinteisten läänintaiteilijoiden rinnalle on ”syntynyt tuottajaläänintaiteilijoita, joiden 

tehtävänä on muun muassa yhteistyökumppaneiden ja työtilaisuuksien etsiminen alueensa 

taiteenharjoittajille” (Jokinen & Rautiainen 2008, 226). Syksyllä 2012 eduskunnan käsittelyyn tulevassa  

lakiesityksessä Taiteen edistämiskeskuksen perustamiseksi todetaan vain, että ”[v]iime vuosina 

läänintaiteilijoiden tehtävissä on painottunut tuottaja-, manageri- ja ohjaajatoiminta” (Hallituksen esitys 

2012, 9). Itse muotoilin taiteen tuottamisen läänintaiteilijan työnkuvani taidetoimikunnassa seuraavasti: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

3 Toimikaudella 2010–2012 Satakunnan taidetoimikunta on ollut 9-jäseninen. Siitä, miten lakiuudistus 
Taiteen edistämiskeskuksen perustamiseksi vaikuttaa Satakunnan taidetoimikunnan asemaan ja 
toimintapuitteisiin vuonna 2013 alkavalla toimikaudella, ei ole tätä kirjoitettaessa varmuutta. 
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Tuotan taidetta ja erilaisia kulttuuritapahtumia. Olen erikoistunut visuaalisiin taiteisiin ja mediakulttuuriin, 
mutta annan taideprojektien hallintaan liittyvää neuvontaa myös yli taiteen rajojen. Satakunnan 
taidetoimikunnassa toimin myös kansainvälisyyden ja lastenkulttuurin edistämiseksi. Haluan tuottaa laatua ja 
tukea tiedoillani ja taidoillani siihen pyrkiviä satakuntalaisprojekteja. 

(Satakunnan taidetoimikunta 2005) 

 

4.3.2.2 Tuotantoyhtiö: Muu ry 

Jo alun perin projektia ideoitaessa Av-arkki ry ja Muu ry jakoivat tehtävänsä niin, että Muu ry toimi Itu – 

videotaiteen tuotantoprojektissa tuotantoyhtiönä. Se vastasi ennakkosuunnittelun ja tuotannon 

kirjanpidosta. Tuotantoyhtiö tarvittiin toisaalta vastaamaan rahoittajien edellytyksiin ja toisaalta koska 

olemassa olevilta elokuvayhtiöiltä ei katsottu löytyvän  vastaavaa ”ymmärrystä tai kiinnostusta videotaiteen 

tuottamiseen” (Itu 4.12.2003). 

”Muu ry on erityisesti kuvataiteen uusia aloja, esimerkiksi ympäristö-, media-, video-, ääni- ja 

valotaidetta, performancea sekä taiteiden välistä toimintaa edustava ja edistävä kuvataidejärjestö” (Itu 

2.8.2004).  Sillä oli vuoden 2004 alussa 360 jäsentä, joten se oli kasvanut Suomen toiseksi suurimmaksi 

kuvataiteen ammattijärjestöksi (mts).  

Muu ry:ssä Itu – videotaiteen tuotantoprojektiin osallistuivat toiminnanjohtaja Timo Soppela, 

hallituksen puheenjohtajat Elena Näsänen (2003) ja Henriikka Oksman (2004–2007), toimisto- ja 

talousasioista vastanneet Maria Tjäder-Knight ja Lauri Kivelä sekä monet työharjoittelijat. 

 

4.3.2.3 Levitysyhtiö: Av-arkki ry 

Av-arkki ry toimi Itu-projektissa levitysyhtiönä. ”Av-arkki on yli 100:n suomalaisen mediataiteilijan 

yhdistys ja suomalaisen mediataiteen levitysarkisto. Se perustettiin 15 vuotta sitten Muu ry:n yhteyteen, 

mutta eriytyi sittemmin omaksi organisaatiokseen” (Itu 2.8.2004). Se levittää videoteoksia ja videotaide- ja 

mediataidetietoutta ja järjestää näyttelyitä. 

Muu ry:llä ja Av-arkki ry:llä on paljon yhteisiä piirteitä. Kokoaikaisia työntekijöitä on muutama, 

työsuhteet ovat määräaikaisia. Perustoiminnan rahoitus tulee samoista lähteistä opetusministeriöltä ja 

Taiteen keskustoimikunnalta sekä muilta taiteen apurahoittajilta. Molemmissa päätöksiä tekevät 

taiteilijajäsenistä muodostetut hallitukset ja päivittäistä toimintaa johtavat toiminnanjohtajat yhdessä 

puheenjohtajien kanssa.  

Av-arkki ry:n ja Muu ry:n syntyhistoriakin on yhteinen, mutta yhdistykset eriytyivät jo 1980-luvulla, 

jonka jälkeen yhteistyö oli katkonaista. Muu ry on Suomen Taiteilijaseura ry:n jäsenjärjestö, Av-arkki ry ei 

kuulunut mihinkään kattojärjestöön. Vasta myöhemmin, vuonna 2009 sekä Muu ry että Av-arkki ry olivat 

perustamassa Suomen Mediataideverkosto ry:tä. Sen enempää Av-arkki ry kuin Muu ry:kään ei ole 

järjestäytynyt audiovisuaalisen tuotannon kentällä eivätkä ne ole liikkuvan kuvan tuottajia edustavan 

Tuotos ry:n jäseniä. 

Av-arkki ry:ssä toiminnanjohtajat Kirsi Väkiparta (2004 asti) ja Eeva Pirkkala (2004 –2008), 

puheenjohtaja Pirjetta Brander (2004–2010) sekä muu henkilökunta osallistuivat Itu – videotaiteen 

tuotantoprojektin valmisteluun, hallintoon ja toteutukseen. 
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4.3.2.4 Kilpailevat kohteet 

Satakunnan taidetoimikunnassa Itu oli vain yksi monista projekteista. Työskentelin taidetoimikunnassa 

kaikkiaan viisi vuotta4. Sinä aikana tuotin myös muun muassa erilaisia mediakasvatuksen, kuvataiteen ja 

muotoilun projekteja sekä maakunnallisia kulttuuriviikkoja. Järjestin seminaareja, osallistuin alueelliseen 

strategiatyöhön ja annoin taiteen tuotantoon liittyvää neuvontaa taiteilijoille ja muille toimijoille. 

Samanaikaisesti taidetoimikunnassa tehtiin normaalia taidehallinnollista työtä, lausuntoja ja apuraha-

päätöksiä sekä toteutettiin muiden läänintaiteilijoiden näyttelyitä, julkaisuja, näytelmiä ja tapahtumia. 

Itun ohella Muu ry ylläpiti galleriatoimintaa ja Av-arkki ry toteutti perustehtäväänsä eli mediataiteen 

levitystä kotimaassa ja kansainvälisesti. Molemmat yhdistykset tuottivat runsaasti erilaisia jäsenpalveluita 

sekä taidetapahtuma-, julkaisu- ja festivaaliprojekteja.  

 

4.3.3 Projektisuunnitelma tuottajan työvälineenä 

!
Työkalujen ja merkkien (ennen muuta kielen) avulla ihminen moninkertaistaa ruumiilliset ja henkiset 
mahdollisuutensa ja muodostaa pysyvää, yhteiseen käyttöön kasautuvaa tietoa ja taitoa – kulttuuria. Työkalut ja 
merkit, kulttuurin esineet laajasti ymmärrettynä, yhtäältä säätelevät ja muokkaavat ihmistä, toisaalta antavat 
hänelle tavattomia vaikuttamisen ja luomisen mahdollisuuksia. Siten ne kirjaimellisesti tekevät ihmisestä 
yhteiskunnallisen olennon. 

(Engeström 1998, 41) 

 

Mikä on tuottajan työn keskeisin väline? Hyytiän (2004, 62) mukaan toisin kuin ehkä oletetaan, se ei ole 

raha, vaan ihmiset, jotka elokuvaa tekevät. Myöhemmin hän kuitenkin kirjoittaa ihmisistä voimavarana, ei 

välineenä: ”Ilman ihmisiä ei ole tuotantoprosessia eikä ilman tuotantoprosessia ole elokuvaa. Ihmiset ovat 

prosessin suurin voimavara ja onnistumisen edellytys” (mts, 188). 

Kotimaisessa tv-draamasarjatuotannossa tuottajat kokevat mahdollisuutensa vaikuttaa tuotteen 

lopputulokseen keskittyvän ennakkosuunnitteluvaiheeseen, jolloin mukana on vasta vähäinen joukko 

ihmisiä (Hyytiä 1997, 69). Koska työn merkittävimmät ratkaisut tehdään jo ennen runsaita 

ihmisvoimavaroja vaativaa tuotantovaihetta, on oikea hetki pohtia työvälinettä Itu-projektin käynnistyessä.  

Projektin alussa tein työtä puhumalla, kirjoittamalla ja laskemalla (Itu 20.3.2005). Se oli ikään kuin 

välineitä tuottavaa toimintaa, jota tein käyttäen sanoja ja numeroita, tietokonetta, palavereita ja puhelinta, 

Wordiä, Exceliä ja sähköpostiohjelmia. Keskeinen väline, jota alussa tuotin ja työstin, oli 

projektisuunnitelma (vrt. Engeström 1998, 54). Vuoden 2003 puolella eletyn ideointivaiheen 

toimintajärjestelmän olisi voinut piirtää siten, että projektisuunnitelma olisi ollut tuottajan työn kohde. 

Projektihallinnan käsikirjan mukaan projektisuunnitelma on käytännössä tekstikokoelma, johon voi 

liittyä myös tarkentavia liitteitä. Lyhimmillään projektisuunnitelma kertoo, kuka tekee, mitä tehdään ja 

mihin mennessä. Myös kustannusarvio on osa projektisuunnitelmaa. Projektisuunnitelma siis esittää 

suunnitelman projektin läpiviennistä, se ei ole lopputulosten suunnitelma. (Ruuska 1999, 117–119.) 

Itu – videotaiteen tuotantoprojekti käynnistyi, kun AVEK myönsi MUU ry:n hakemuksesta Itun 

ensimmäiselle vuodelle 15.000 euron avustuksen tammikuussa 2004. Hakemus perustui projektisuunni-

telmalle, joka oli päivätty 4.12.2003 ja kirjoitettu Muu ry:n ja Av-arkki ry:n yhteistyönä. Sen kirjoittamiseen 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

4 Oeschin (2012) mukaan 4,3 vuotta, jolloin lukemasta lienee vähennetty 8 vanhempainvapaakuukautta. 
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osallistuivat lisäkseni ainakin Elena Näsänen, Timo Soppela, Maarit Suomi-Väänänen ja Outi Liusvaara 

Muu ry:stä sekä Pirjetta Brander Av-arkki ry:stä. 

Aluksi projektisuunnitelma oli 4-liuskainen, ulkoasultaan karu asiakirja. Se sisälsi johdannon, 

lähtökohtien kuvauksen sekä projektin toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelmassa projekti 

vaiheistettiin 1) suunnitteluun ja käsikirjoitustyöpajaan, 2) ennakkotuotantoon, 3) tuotantoon, markki-

nointiin ja levitykseen ja 4) toteutuksen arviointiin. Lopuksi listattiin projektin etuja. Viimeisellä sivulla oli 

vuoden 2004 valintaprosessista ja käsikirjoituskurssista laadittu aikataulusuunnitelma. (Itu 4.12.2003). 

Projektin kustannusarvion ohella rahoitussuunnitelma oli tärkeä osa Itu – videotaiteen 

tuotantoprojektin suunnitelmaa. Aluksi koko laskelma mahtui yhdelle sivulle. Budjetoinnin osuus tuottajan 

työssä kasvoi vuoden 2004 lopussa, kun videoteosten käsikirjoituksia alettiin valmistella tuotantoon ja 

teoksille tarvittiin kullekin omat kustannuslaskelmat.  

Kuvio 3. kuvaa tilannetta vuonna 2004, jolloin projektisuunnitelma on jo kehittynyt riittävästi 

toimiakseen välineenä projektin hyväksi. Pyrkimys oli edelleen neuvottelemalla jalostaa 

projektisuunnitelmaa yhteisen tahtotilan ja näkemyksen kuvaukseksi. Projektisuunnitelman avulla ja 

pohjalta projektista keskusteltiin ja sitä esiteltiin eteenpäin. Itu – videotaiteen tuotantoprojektin 

käynnistyessä projektisuunnitelma oli tuottajan tärkein työväline. 

Tuottajana sekä luin että kirjoitin projektisuunnitelmaa. Se oli ohjenuora omaan työhön ja 

keskeinen väline esitellessäni projektia yhteisölle, mahdollisille rahoittajille tai yhteistyökumppaneille. 

Muokkasin erilaisia versioita eri tahoille yrittäen huomioida kunkin roolit ja kielen vivahteet. Kun Av-arkki 

ry ja Muu ry olivat hyväksyneet muuttuneen työtilanteeni ja ajatuksen projektin viemisestä Satakuntaan, 

kirjoitin projektisuunnitelmaan alueellista ulottuvuutta muun muassa siteeraten Satakunnan 

taidetoimikunnan omaa vuoden 2004 tulossopimusta: 

 

Elokuvan ja videon tekemisessä on Satakunnassa innostunut ilmapiiri. Maakunnassa toimii elokuvien ja videoiden 
tekijöitä ja tätä kautta myös hyvää koulutusta on saatavilla. Satakunnassa toimii tämän taidemuodon elokuva- ja 
videokeskuksia, yhdistyksiä ja myös elokuva- ja videotapahtumia mm. vuotuinen Minun Elokuvani Festivaali. 

(Itu 21.4.2004B) 

 

Kevään 2004 aikana Itu – videotaiteen tuotantoprojektille suunniteltiin Muu ry:ssä logotyyppi, sama, joka 

esiintyy myös tämän tutkielman sivuilla. Vaiheittain muokkasin projektisuunnitelmaa visuaalisesti 

harkitummaksi. Viimeinen projektisuunnitelmaversio on kasvanut laajaksi projektia, teosideoita ja 

näyttelykonseptia esitteleväksi kansioksi (Itu 2005B). Todellisuudessa projektisuunnitelma olikin monen 

projektin sateenvarjo, jonka alla tuotettiin koulutusta, tapahtumia, teoksia ja näyttelyitä. Olin 

projektipäällikkö, tuottaja ja vastaava tuottaja paitsi koko projektille, myös sen alaprojekteille. 

 

4.3.4 Tuottamisen säännöt 

Itu – videotaiteen tuotantoprojektiin vaikuttivat lukuisat ulkoa annetut säännöt, kuten Suomen laki, 

luovalla alalla erityisesti tekijänoikeuslaki, valtion virka- ja työehtosopimus, työsopimukset, Muu ry:n ja Av-

arkki ry:n säännöt, valtion virastojen tietoturvaohjeet Satakunnan taidetoimikunnassa ja niin edelleen.  

Projektisuunnitelma päivityksineen oli myös sääntöjä tuottavaa toimintaa. Jokaisesta tapaamisesta 

tai puhelusta ei ole mahdollista kirjoittaa pöytäkirjaa tai kirjallista sopimusta. Oma toimintani pohjautuu 
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ajatukselle, että kun tuottajana kirjoitan suunnitelmaa, esittelen sitä ja saan sille vastaanottajan palautteen ja 

hyväksynnän, muodostuu välillemme yhteinen ymmärrys, luottamus ja sitoumus. 

Projektisuunnitelmasta välittyy Itu – videotaiteen tuotantoprojektin arvopohja, joka ohjasi 

työskentelyä ja tehtyjä valintoja. Projektin arvoiksi voidaan sen perusteella nimetä ainakin laatu, taide ja 

kuvataiteilijuus sekä se, ettei taloudellista voittoa tavoiteltu. (Itu 4.12.2003, 21.4.2004B, 2.8.2004.) 

Jokainen rahoittaja sanelee omat sääntönsä, aikataulunsa ja raportointinsa. 18. helmikuuta 2004 

Muu ry ja Audiovisuaalisen viestintäkulttuurin edistämiskeskus AVEK solmivat Itu – videotaiteen 

tuotantoprojektia koskevan tukisopimuksen. Siinä tuotantoyhtiöksi nimetään Muu ry ja vastuulliseksi 

tuottajaksi minut. Työryhmässä minut mainitaan uudelleen tuottaja-nimikkeellä. (Itu 18.2.2004.) 

Kevättalvi 2004 eteni rooleja ja toimintatapoja pohtien. Erimielisyyttä oli etenkin siitä, ketkä 

taiteilijat voivat hakea mukaan Itu-projektiin. Kohderyhmäksi oli jo rajattu yhdistysten jäsenet. Jääviys-

kysymykset olivat esillä AVEK:ssa käydyissä alustavassa neuvottelussa. Sen pohjalta hahmottelimme 

työryhmässä kapeaa mallia, joka rajasi kaikki valmisteluun ja päätöksentekoon osallistuneet lähiomaisineen 

hakumahdollisuuden ulkopuolelle. Muu ry:n ja Av-arkki ry:n hallituksissa asiaa ei hyväksytty, sillä se olisi 

sulkenut pois suuren joukon yhdistysten kaikkein aktiivisimpia taiteilijoita. Asiaa uudelleen pohdittuaan 

myös AVEK:n tuotantoneuvoja Veli Granö ja pääsihteeri Juha Samola päätyivät siihen, että jäävejä olisivat 

vain niin sanotun Itu-työryhmän ja valintajuryn jäsenet (Itu 20.3.2005). 

Jääviyskeskustelu oli merkityksellinen sekä yleisellä että henkilökohtaisella tasolla. Se teki näkyväksi 

yhdistysten jäsenten kiinnostuksen projektia kohtaan. Kapea jääväyslinjaus mahdollisti myös puolisoni, 

kuvataiteilija Marko Lampisuon hakemisen projektiin. Hän oli sekä Muu ry:n että Av-arkkin jäsen. 

Maaliskuussa Muu ry:n ja Av-arkki ry:n jäsenistölle toimitettiin tieto Itu-projektin käsikirjoitus-

kilpailusta (Itu 12.3.2004). Myöhemmin havahduttiin vielä selvittämään Suomen taiteilijaseuran säännöt 

kuvataidekilpailujen järjestämisestä. Ristiriitaa ei onneksi ollut. (Itu 20.3.2005.) 

Käsikirjoituskilpailun teemaksi nimettiin koti. Kilpailuun tarjottavalta käsikirjoitukselta ei edellytetty 

elokuvakäsikirjoituksen muotoa. Kilpailulla haettiin vahvoja ideoita, joita tuli kuvailla 1-10 sivulla tekstiä ja 

2-5 kuvalla. Tarkoitus oli, että hakija voisi painottaa kuvallista tai kirjallista aineistoa omien vahvuuksiensa 

mukaan. Lisäksi tuli täyttää hakukaavake ja toimittaa aineistot 31.5.2004 mennessä. Palkinnoksi 10–12 

käsikirjoitusta valittaisiin käsikirjoitustyöpajaan. (Itu 12.3.2004.) 

Kahteen otteeseen Itu-projektin päätöksenteko ulkoistettiin asiantuntijajuryille, joille myös laadittiin 

kirjalliset ohjeet työskentelyperiaatteiksi. Juryn jäseniä esimerkiksi kiellettiin käymästä yksityistä keskustelua 

kilpailuun liittyvistä asioista kilpailijoiden kanssa. (Itu X.6.2004.) 

Ensimmäisen kierroksen teosvalinnat käsiteltiin anonyymisti. Osa ehdotuksista oli sisällöltään 

sellaisia, ettei tekijän henkilöllisyyttä voitu pelkän nimen peittämisellä kaikilta juryn jäseniltä salata. Silti 

ajateltiin, että nimien peittäminen helpottaa teosideoiden käsittelyä. Myös jääviyksistä huolehdittiin. 

Toisella kierroksella, kun valinnat tehtiin käsikirjoituspajaan osallistuneiden kymmenen taiteilijan 

teoskansioiden kesken ei  aineiston anonymiteetti enää ollut mahdollinen. Itse poistuin valintakokouksista 

aina puolisoni hakemuksen käsittelyn ja sitä koskevien keskustelujen ajaksi, vaikka en kokouksissa 

päätösvaltainen ollutkaan. (Itu X.6.2004, Itu Y.6.2004, Itu 30.6.2004, Itu 25.10.2004.) 
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4.3.5 Tuottajan työn kohde 

Kehittävän työntutkimuksen menetelmää käytettäessä on valittava ”kyseiselle toiminnalle luonteenomainen 

kohdeyksikkö” (Engeström 1998, 70). Aluksi pohdin, oliko Itu – videotaiteen tuotantoprojekti työni 

keskeisin kohde. Projektiahan projektisuunnitelmalla työstin. 

Projekti-sanan latinalainen etymologia pohjaa eteen heittämiseen, ennakkosuunnitteluun ja 

ehdottamiseen. Projektin ominaispiirteitä ovat ainutkertaisuus, tavoitteellisuus, suunnitelmallisuus, 

ongelmakeskeisyys, yhteistoiminnallisuus, tehokkuus, jäsentyneisyys sekä asianosaisten jakama yhteinen 

arvoperusta. (Anttila 2001,  11–14.) Hanke-sanaa käytetään toisinaan projektin synonyymina, mutta se 

voidaan mieltää myös laajemmaksi ja epätäsmällisemmin rajatuksi.  ”Projekti on aina täsmällisesti 

määritelty, rajattu kokonaisuus, jolla on tavoite ja johon kohdistuu työpanoksia.” (mts, 17). 

Projekti on tehtäväkokonaisuus, työn rajaamisen ja jäsentämisen malli, joka perustetaan jonkun 

asian hoitamiseen (esim. Ruuska 1999, 13–14). Itu – videotaiteen tuotantoprojekti ei ollut projekti 

projektin vuoksi, eikä se näin ollen ollut myöskään tuottajan työn keskeisin kohde. Sen sijaan vuonna 2004 

toiminta kohdistui taiteilijoihin. Taiteilijat olivat tuottajan ja yhteisön työskentelyn, projektisuunnitelman ja 

kaikkien toiminnan rakenteen osa-alueiden kohde. 

 

Suomessa on varttunut taiteilijasukupolvi, jolta löytyy taitoa ryhtyä suurempiin videotaidetuotantoihin. Uudenlainen 
kuvataidekoulutus ja videopajat kokeilumahdollisuuksineen ja pienine tuotantoineen ovat valmentaneet tämän 
sukupolven kykyjä, halua ja kunnianhimoa suurempiin videotaidetuotantoihin. 

(Itu 4.12.2003) 

 

Kehittävässä työntutkimuksessa tiedostetaan, ettei toiminnan kohde ole ”kiinteä ja selvärajainen, vaan 

alituiseen kehkeytyvä” (Engesrtöm 1998, 69). Kohteella on oma dynamiikka. ”Teot muokkaavat kohdetta 

’raaka-aineesta’ välivaiheiden kautta tuotokseksi tai tulokseksi” (Engeström 1998, 70). 

Itu – videotaiteen tuotantoprojektissa työtä haluttiin jakaa uudella tavalla sekä taiteilijan ammatissa 

että organisaatioiden kesken. Projekti tarvittiin, jotta saataisiin aikaiseksi ”[k]uvataiteilijoiden oma, 

riippumaton ja voittoa tavoittelematon tuotanto-organisaatio” (Itu 4.12.2003). 

Projektin alkuunpanijat, Muu ry ja Av-arkki ry ovat merkittäviä suomalaisia taiteilijajärjestöjä ja 

niissä päätäntävaltaa käyttävät taiteilijat. Projektisuunnitelmassa keinoiksi määriteltiin tuotantojen 

kasvattaminen ja käsikirjoitusten kehittäminen sekä verkostoituminen ja järjestöjen erityisosaamisen ja 

voimien yhdistäminen. Projektissa ei tavoiteltu elokuvan tuotantorakennetta tai tuotannon itsetarkoituk-

sellista kasvattamista, vaan riittävää ja videoteoksen tarpeisiin suhteutettua tuotantomittakaavaa. (Itu 

4.12.2003.) Projektisuunnitelma sisältää ajatuksen, että tuottajuus ja taiteilijuus sisältyvät kaikkiin teoksiin, 

mutta harmillisen usein ne toteuttaa yksi ja sama henkilö. Lähtötilanne paalutettiin selväsanaisesti: 

 

Nykyinen videotaiteen tuotanto perustuu taiteilijoiden rooliin ainoina teoksen tuottajina ja tekijöinä. Taiteilija 
- käsikirjoittaa teoksen 
- hankkii idealleen rahoituksen 
- toimii usein itse tuottajana 
- toimii kuvaajana, äänisuunnittelijana ja editoijana 
- huolehtii valmiin teoksen levityksestä. 
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Taiteilijan aika ja voimavarat pirstaloituvat eri alueiden hoitamiseen. Yhden henkilön on mahdotonta paneutua 
perusteellisesti kaikkiin tuotannon eri vaiheisiin, siten kuin tuotannon hyvä hoitaminen vaatisi. Useiden roolien 
hoitamisesta seuraa, että taiteilijalla ei ole mahdollisuutta keskittyä varsinaiseen osaamiseensa – luovaan työhön. 

(Itu 4.12.2003) 

 

Itu – videotaiteen tuotantoprojektissa haettiin tuotanto-organisaatiolla, tuotannon kasvattamisella ja 

työnjaolla ratkaisuja yksin puurtavan videotaiteilijan ongelmille (Itu 4.12.2003). Projektisuunnitelmista on 

luettavissa näkemys, jonka mukaan tuotannollisuus ei suinkaan heikentäisi, vaan vahvistaisi kuvataiteilijan 

autonomiaa (vrt. Arpo 2004, 136).  

Tuotantoprojektin avulla haluttiin raivata tilaa uudelle, kunnianhimoiselle kuvataiteilijuudelle (vrt. 

Hyytiä 2004, 60). Taustalla vaikutti mm. Eija-Liisa Ahtilan ja muutaman muun suomalaisen videotaiteilijan 

saavuttama kansainvälinen menestys, joka puolestaan lisäsi yleistä kiinnostusta suomalaiseen 

videotaiteeseen (kts. esim. Mäkelä & Tarkka 2002, 5). 

 

4.3.6 Työnjako verkostossa 

Olin vuoden 2004 alkupuolella toden teolla luisumassa siihen haasteiden ja mahdollisuuksien maailmaan, 

jota Derrick Chong kuvailee kirjassaan Arts Management (2002, 137–138). Ajassamme on käynnissä 

organisaatioiden uudelleenjärjestäytyminen. Hierarkiat madaltuvat, verkostot levittäytyvät, työnkuvat 

muuttuvat haasteellisemmiksi ja sääntöjä vähennetään. Verkostoissa instituutioiden ääriviivat pehmenevät. 

Aina ei ole selvää, missä yritys loppuu ja toinen alkaa tai missä menee tuottajan ja asiakkaan raja. 

Toiminnan rakennemallissa työnjaolla tarkoitetaan tehtävien, päätösvallan ja etujen jakautumista 

yhteisön osanottajien kesken  (Engeström 1998, 46). Itu – videotaiteen tuotantoprojektissa työnjakoa 

tehtiin paitsi työpaikan sisällä ennen kaikkea tuottajan ja muiden organisaatioiden välisissä neuvotteluissa. 

Rakenne oli tyypillinen monille muillekin Satakunnan taidetoimikunnan läänintaiteilijaprojekteille, joissa 

työtä tehtiin julkisen sektorin ja yhdistyskentän rajapinnassa. 

Maakunnallisen taiteenedistämistehtävän, valtionhallinnon käytäntöjen ja Itu – videotaiteen 

tuotantoprojektin Helsinki-keskeisten taiteilijajärjestöjen pyrkimysten yhteensovittamisessa oli haastetta. 

Työpäiväkirja kuvaa tunnelmanvaihdoksia: 

 

19.20.4.2004 kotona Tampereella 
ITUn projektisuunnitelmaa, satakuntalaisuuden sisällyttämistä siihen. Keskiviikon Helsinki-päivän 
tapaamisten sopiminen. (6h) 

21.4.2004 Helsingissä Muu, Hima&Sali, AV-arkki, Galleria Sculptor 
Tapaaminen Henni Oksmanin kanssa Muussa: www, tiedotus, Satakunta-kytkössuunnitelma, budjetin 
päivittäminen, graafinen ilme, Essistä trafiikkisihteeri. 
Tapaaminen Pirjetta Branderin kanssa Hima&Salissa.: Satakunta-kytkössuunnitelma, Hennin kanssa 
neuvotellut asiat, sopimusten avoin maasto, tiedotus, evästystä Nokkasen tapaamiseen. 
Pikakäynti AV-arkki: Hanna poltti minulle ITU-cd:n. 
Tapaaminen Sari Nokkasen kanssa Kuvanveistäjien liitossa: kilpailun säännöt, palaute, kilpailun 
määrittely, mediataiteen asema tilaustöissä ja julkisissa töissä yleisesti. 
Erinomainen päivä. Satakunta-kytkös tuntuu vastustamattomalta. Projektisuunnitelma inspiroi. 
Kilpailuasia ei tuota vaikeuksia, kun emme tee kilpailua. Loistavia keskusteluja eri ihmisten kanssa. 
Lisäksi kiinnostavat näyttelyt Shift, B.Rheims ja Miehen mitta. (Itua matkoineen 10h) 

22.4.2004 Porissa Taidetoimikunnan kokous 
Pitkän kokouksen loppusuoralla pääsin ääneen. Eilinen hype oli poissa, kun olin yksin asiani kanssa. 
Taidetoimikunta sai fiksut paperit luettavikseen, muttei voinut ottaa vielä kantaa. Olin pettynyt itseeni. 
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Maakunnallisen taiteen edistämistehtävänsä nimissä Satakunnan taidetoimikunta peräänkuulutti 

paikallisuutta. Toimikunnan kokous käsitteli Itu-projektisuunnitelmaa uudelleen kesäkuussa 2004. Olin 

tehnyt kontaktointikierroksen maakunnaassa, esitellyt projektia keskeisille audiovisuaalisen alan sekä 

nykytaiteen toimijoille ja kerännyt heidän kommenttejaan. Taidetoimikunnan jäsen ja Rauman taidemuseon 

näyttelyamanuenssi Henna Paunu oli ilmaissut kiinnostuksensa näyttely-yhteistyöhön. (Itu 10.6.2004.)  

 

4.3.6.1 Ohjaustyhmä 

Satakunnan taidetoimikunnan liityttyä yhteistyöhön Itu-projektille nimettiin ohjausryhmä. Aiemmin oli 

puhuttu Itu-työryhmästä, jonka tehtäviksi oli kirjattu tiedonkulku yhdistysten hallituksiin, suunnittelu, 

teema, henkilövalinnat, jääviysasiat, kirjoituskilpailun julkistaminen ja asiantuntija-apu (Itu 19.2.2004). 

Ohjausryhmä-sana on EU-hankekieltä. ”Ohjausryhmä tukee projektin toteutusta sekä seuraa ja 

ohjaa sen sisällöllisten tavoitteiden ja vaikuttavuuden saavuttamista” (Satakuntaliitto 2011, 7). 

Ohjausryhmällä voi olla varsin laajakin tehtäväkuva ja vastuu projektin tuloksista ja laadusta. Sillä 

hyväksytetään projektisuunnitelma, suunnitelman muutokset ja projektin tulokset. Ohjausryhmä voi 

päättää resurssien mitoituksesta, aikataulumuutoksista ja projektin päättämisestä. (Anttila 2001, 83.) 

Ohjausryhmällä ei ole juridista vastuuta hankkeen toteutuksesta eikä se tee rahoittajalle kuuluvia 

päätöksiä. Jäseniltä edellytetään hallinnollista ja sisällöllistä asiantuntemusta sekä aktiivista projektista ja sen 

tuloksista tiedottamista omissa taustaorganisaatioissa. (Satakuntaliitto 2011, 6–7). Yleensä ohjausryhmälle 

nimetään puheenjohtaja, jonka työhön kuuluu projektipäällikön tukeminen, virallisten asiakirjojen 

allekirjoittaminen vastuu ja ohjausryhmän kokousten onnistumisesta (Anttila 2001, 83).  

Itu – videotaiteen tuotantoprojektissa ohjausryhmän muodostivat Muu ry:n edustajina toiminnan-

johtaja Timo Soppela ja puheenjohtaja Henriikka Oksman, Av-arkin edustajina toiminnanjohtaja Kirsi 

Väkiparta (30.9.2004 asti), myöhemmin Eeva Pirkkala ja puheenjohtaja Pirjetta Brander sekä Satakunnan 

taidetoimikunnan edustajana Rauman taidemuseon intendentti Henna Paunu. Puheenjohtajaa ei nimetty. 

Ohjausryhmä kokoontui harvoin virallisesti, mutta kävi ajoittain tihentyneitä sähköposti- ja 

puhelinneuvotteluja kanssani. Tuottajana työskentelin itsenäisesti projektisuunnitelman mukaan, mutta 

isojen kysymysten edessä tai mielipiteiden hajautuessa hain ryhmältä tukea ja ohjausta. 

 

4.3.6.2 Kaksi juryä 

Käsikirjoitusvalintoja tehneet juryt muodostettiin Satakunnan taidetoimikunnan, Muu ry:n ja Av-arkki ry:n 

nimeämistä edustajista. Molempien juryjen toimintaa avusti Essi Ojanperä Muu ry:stä minun toimiessani 

sihteerinä. Se, etten tuottajana itse tehnyt projektin merkittävimpiä taiteellisia valintoja, oli yhteisen 

harkinnan tulos. Juryjen käyttämisellä tavoiteltiin ulkopuolista näkökulmaa. Samalla loimme 

keskusteluyhteyksiä henkilöihin, joiden haluttiin olevan tietoisia ja kiinnostuneita Itu-projektista. Sekä 

projekti, tuottaja että taiteilijat saivat heiltä arvokasta palautetta (Itu 30.6.2004, Itu 25.10.2004). 

Ensimmäisen jurytyksen eli käsikirjoituspajaan kutsuttavien teosideoiden ja taiteilijoiden valinnan 

teki kolmihenkinen ryhmä, jossa kuvataiteilija Pirjetta Brander edusti Av-arkki ry:tä, elokuvaohjaaja Petri 

Hagner satakuntalaista näkemystä ja kuvataiteilija Pekka Niskanen Muu ry:tä. (Itu 30.6.2004.) 

Toinen jury tutustui käsikirjoitustyöpajan myötä valmistuneisiin käsikirjoituskansioihin ja valitsi 

niiden perusteella teokset, jotka tuotettaisiin Itu – videotaiteen tuotantoprojektissa. Juryn muodostivat 
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Rauman taidemuseon amanuenssi ja Satakunnan taidetoimikunnan jäsen Henna Paunu,  Valtion 

nykytaiteen museo Kiasman erikoissuunnittelija Perttu Rastas, kuvataiteilija, Av-arkki ry:n puheenjohtaja ja 

Muu ry:n hallituksen varajäsen Pirjetta Brander, taiteilija ja AVEK:n edellinen mediataiteen 

tuotantoneuvoja Veli Granö sekä nykytaiteen kuraattori Paula Toppila. (Itu X.10.2004, Itu 25.10.2004). 

Sekä AVEK:in tuotantoneuvoja Milla Moilaselta että YLE Yhteistuotantojen edustajilta kysyttiin 

ennakkoon halukkuutta osallistua toiseen jurytyskierrokseen. Molemmat kieltäytyivät samoin perustein. 

Yhteistuotantojen päällikkö Erkki Astala kirjoitti sähköpostissaan (Itu 5.10.2004): 

 

Osallistuminen raatiin hämärtäisi rahoittajanrooliamme: raati tekee kollektiivisen päätöksen omilla perusteillaan ja 
tv-rahoittaja rahoituspäätöksensä omillaan, mutta jos rahoittaja on mukana raadissa niin näiden kahden asian 
sekoittumista ei oikein voi välttää. 

 

4.3.7 Itu-projektin ensimmäisen vuoden tulokset 

Esittelen seuraavaksi Itu – videotaiteen tuotantoprojektin tuloksia vuoden 2004 aikana. Ne voidaan nähdä 

myös tuottajan taiteilijoihin kohdistuneen työn tuloksina. Taiteilijoille järjestettiin käsikirjoituskilpailu ja 

valitulle taiteilijajoukolle käsikirjoituspaja. Taiteilijat kirjoittivat kymmenen käsikirjoitusta, jotka koottiin 

käsikirjoituskansioiksi. Lisäksi tuloksina voidaan pitää toteutuneita tiedotustoimia sekä taiteilijoille tarjottua 

asiantuntijapalvelua. Olen kirjoittanut vaiheista myös AVEK-lehteen 1/2006 ostikolla Itu-projektissa 

pohdittiin, miten esitellä tekemätöntä teosta. Videotaiteilijat käsikirjoittamassa – visuaalisesti. 

 

4.3.7.1 Käsikirjoituskilpailu ja ensimmäinen jurytys 

Itu-käsikirjoituskilpailu Muu ry:n ja AV-arkin jäsenille julkistettiin maaliskuussa 2004. Siitä tiedotettiin 

jäsenkirjeissä ja sähköpostitse. Käsikirjoituspajan hakukaavake on tutkielman liitteessä 2. Käsikirjoitusten 

tuli olla valintatyöryhmällä 31.5.2004 mennessä. Valintatyöryhmä sai kopiot hakemuksista luettavikseen 

ennakkoon ja päätti valintansa kokouksessaan 30. kesäkuuta 2004 (Itu Y.6.2004, Itu 30.6.2004). 

 Määräaikaan mennessä saapui 27 hakemusta.  Juryn tehtävänä oli valita 10–12 käsikirjoitusideaa, 

joiden kehittämiseksi järjestettäisiin käsikirjoituspaja. Itu-käsikirjoitustyöpajaan valitut teokset ja taiteilijat 

olivat Vaaka - Pasi Autio, Miehen työ - Päivikki Kallio, Ruodot - Tanja Koistila, Tar tar - Jaana Kokko, 

Poriutuminen - Marko Lampisuo, Sisäkuvia -  Juha Mäki-Jussila, Tulevaisuuden vanhus - Hanna Ojamo, Ei saa 

häiritä - Elina Saloranta, Kello ja koru - Lena Séraphin ja No Child? - Maarit Suomi-Väänänen. (Itu 30.6.2004.) 

 Jury laati lyhyen lausunnon kilpailun yleisestä tasosta (Itu 30.6.2004): 

 

Jury arvosti hakijoiden vaivannäköä. Tarjotut teosideat olivat monipuolisia. Yllättävän paljon tarjonnassa 
kuitenkin painottuivat fiktiiviseen elokuvaan viittaavat käsikirjoitukset. Teosideoista välittyi suuri tarve 
käsikirjoittamisen keinojen sisäistämiseen. Teosvalinnoissa ei elokuvakäsikirjoituksen kriteerit täyttäviä ehdotuksia 
kuitenkaan asetettu etusijalle. 

Valittujen teosten osalta jury suositteli, ettei teoksia tultaisi väkisin mahduttamaan kaikkiin 
levityskanaviin, vaan levitys harkittaisiin vielä teoskohtaisesti. Yleisesti jury totesi, että valitut teosideat olivat 
kehityskelpoisia. Kaikki ideat vaativat kuitenkin runsaasti työstämistä käsikirjoitustyöpajassa ennen kuin ne ovat 
valmiita tarjottaviksi tuotantoon. 

Valitut ehdotukset edustavat useita tyylilajeja, mutta juryn mielestä niillä on mahdollisuus päästä esille 
kuvataiteen kontekstissa. 
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KUVAT 8 –11 (vas .y lä  – o ik.a la) .  El ina Salorannan,  Marko Lampisuon,  Lena Séraphin in ja  

Tanja  Kois t i lan hakemukse t  I tu  – v ideo ta i t e en  tuo tantopro j ekt i in .  TPL 2012. 
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4.3.7.2 Käsikirjoituspaja 

Tuotin valituksi tulleiden teosideoiden tekijöille käsikirjoituspajan, jossa käsikirjoittamisen ohessa 

tavoitteena oli kehittää kullekin teosidealle tarkoituksenmukainen, videotaideteoksen erityispiirteet 

huomioiva esittelymateriaalikansio, jota tuottaja voisi käyttää teoksen ennakkotuotannossa ja 

markkinoinnissa. (Itu 12.3.2004). Käsikirjoituspajan aikataulu löytyy liitteestä 3 (Itu 14.7.2004). 

Ensimmäinen käsikirjoituspajan tapaaminen pidettiin johdollani Muu ry:n tiloissa Helsingissä. 

Ohjelmassa oli esittäytymistä, projektin esittelyä ja käytännön asioita. Emme tunteneet kaikki toisiamme 

entuudestaan. Itse kerroin olevani ”projektissa ’taidevedostajan asenteella’, eli tekemässä töitä kurssilaisten 

kanssa. Lupasin, että jos taiteilija haluaa ylittää itsensä, myös tuottaja tavoittelee samaa” (Itu 27.9.2004). 

 Teimme teosten nimeämiseen liittyviä harjoituksia ja luimme valittujen teosideoiden synopsiksia.  

Suunnittelimme verkkotiedotusta. Annoin Lemmikki Louhimiehen laatiman metodiharjoitustehtävän, jossa 

taiteilijoita pyydettiin kokoamaan kuvakortteja teoksensa tai tarinansa esittelemiseksi. Kuvat saivat olla 

kohtauskortteja, paikkakortteja, tunnetilakortteja, väripintoja, lehtikuvia, kollaaseja tai mitä tahansa karkeita 

luonnoksia. ”Tehtävän idea oli auttaa taiteilijaa käyttämään jo osaamiaan keinoja hyväksi teoksen kulun 

kuvailuun. Tutut sommittelun keinot (kontrasti, rytmi, toisto, poikkeama, yllätys, paisutus jne) voisi 

hyödyntää keskeneräisen teoksen hahmotteluun ja kehittelyyn.” (Itu 27.9.2004.) 

 Toinen kokoontuminen toteutettiin intensiivijaksona Porissa ja Raumalla. Halusin tutustuttaa 

taiteilijoita myös Satakunnan mediakulttuuriin. Länsi-Suomen tv- ja elokuvakeskus Villilässä 

tuotantojohtaja Lauri Mannermaa ja Satakunnan käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen opettaja, elokuvaaja 

Patrik Oras esittelivät studion sekä tekeillä olevan Timo Koivusalon Kaksipäisen kotkan varjossa -elokuvan 

puitteita. Rauman taidemuseossa amanuenssi Henna Paunu esitteli Rauma Biennale Balticum -näyttelyn. 

Tapasimme Riitta Attilan Lännen Elävä Kuva -projektista ja tutustuimme Rauma Blue Sea Film Festivaliin. 

Kutsuin intensiiviviikonlopun kouluttajaksi käsikirjoittajana, tuottajana, ohjaajana ja opettajana 

pitkän uran tehneen Lemmikki Louhimiehen, joka toimi tuotannon lehtorina opiskellessani Tampereen 

ammattikorkeakoulussa. Hän veti taiteilijoille nelipäiväisen työpajan, jossa hyödynnettiin visuaalisen 

käsikirjoittamisen metodia. Metodi perustui Louhimiehen lisensiaattityöhön (2001). 

 Samassa yhteydessä järjestin tiedotustilaisuuden ja Louhimiehen (2004) avoimen yleisöluennon 

Porin taidemuseon luentosaliin. Vaikka yleisöluento oli suunnattu ammatillisen työskentelyn kehittämisestä 

kiinnostuneille, se ei edellyttänyt aiempaa kokemusta elokuvakäsikirjoittamisesta. Metodi on luovasti 

sovellettavissa muidenkin kuin elokuvateosten suunnitteluun, esimerkiksi performance- tai videotaiteeseen. 

(Itu 19.8.2004.) 

 Louhimies haastoi visuaalisen käsikirjoittamisen metodillaan taiteilijat ja tarinankertojat työstämään 

elokuvallisia ideoitaan kuvallisesti. Valtavirtaelokuvissa tarinankerronta pohjautuu Aristoteleen Runousopin 

kolminäytöksiseen draaman kaareen. Toiminta keskittyy päähenkilöön, johon katsojan on voitava 

samaistua. Tarinan lopuksi katharsis vapauttaa jännitteen ja tuottaa nautinnon. (Louhimies 2001, 7–9.) 

 

Elokuvakäsikirjoitukset ovat tiiviitä, riisuttuja ja tylyjä, mutta niiden tulisi antaa lukukokemuksena oikeat visiot. 
Käsikirjoitusten perinne – teatterin peruja – on kirjoittaa tiiviisti, pitäytyä olennaiseen, kuvata toiminta 
mahdollisimman vähän sulkeissa ja esittää ennen kaikkea dialogi. 

(Louhimies 2001, 70) 
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 Visuaalisen käsikirjoituksen ei ollut tarkoitus syrjäyttää kaavamaista, perinteistä käsikirjoitusta, joka 

yhä tarvitaan tuotannon työkaluksi. Metodilla käsikirjoittaja voi kuitenkin välillä irrottautua käsitteellisestä 

kirjoittamisesta ja vapauttaa luovuuttaan visualisoimalla ajatuksensa aikajanalle (Itu 27.9.2004). Louhimies 

(2001, 5) pitää kirjoittamisen erityisenä tavoitteena ”visuaalisuutta tarkoittaen sillä tilallisuutta ja paikkaa, 

spatiumia, joka antaa edellytyksiä visuaalisuuden lisäksi sosiologiselle juurevuudelle ja ääni-ilmaisulle”. 

 Kolmas päivä omistettiin taiteilijoiden teosideoille. Kävimme Lemmikki Louhimiehen johdolla läpi 

kymmenen teosideaa, joista oli ennakkotehtävän mukaisesti myös kuvamateriaalia. Ryhmä oli suorastaan 

nälkäinen esittelemään omat teosideansa ja kuulemaan toisten teoksista. Jokaisesta teoksesta keskusteltiin 

perusteellisesti. Toisia tilanne tuntui jännittävän, vaikka selvää ryhmäytymistäkin oli havaittavissa. Osa 

kertoi teosten henkilökohtaisista taustoista hyvin avoimesti. Kommentit ja kysymykset olivat kohteliaita, 

vaikka loppusuoralla väsymys painoi. (Itu 27.9.2004.) 

 Viimeisenä päivänä Louhimies veti dialogityöpajan. Ryhmä luki otteita Pirkko Saision näytelmästä 

Tunnottomuus. Iltapäivällä kerrattiin intensiivijakson asioita. Louhimies puhui äänestä ja paikasta. Hän antoi 

jokaiselle taiteilijalle henkilökohtaiseksi lahjaksi ja muistettavaksi yhden asian, joka voi auttaa teoksen 

kanssa eteenpäin. Lopuksi käytiin läpi käsikirjoituksen formaalista rakennetta ja kirjoitettiin synopsiksia ja 

one-linereita. Lähtiäisiksi taiteilijat saivat mukaansa tyhjät kansiot, joihin tuli koota kuva- ja tekstimateriaalia 

ensi kerraksi. Lopullisen esittelykansion muoto ja rakenne jäivät vielä avoimiksi. (Itu 27.9.2004.) 

 

4.3.7.3 Käsikirjoituskansiot 

Seuraava tapaaminen toteutettiin viikkoa myöhemmin Muu ry:n tiloissa. Tapasin jokaisen taiteilijan 

yksitellen (Mäki-Jussilan oli estynyt tulemaan ja Lampisuon kanssa olin käynyt keskustelun aiemmin). 

Kertasimme Louhimiehen antamat ”lahjat”, luimme taiteilijoiden kirjoittamat synopsikset ja keskustelimme 

esiin nousseista kysymyksistä. Itsenäisessä työskentelyssä oli suuria eroja. Osa oli muutamassa päivässä 

edennyt voimakkaasti, osa oli lähes samassa pisteessä kuin Porista lähtiessään. (Itu 27.9.2004.) 

 Työstimme kansioita yhdessä. Sovimme sisältörakenteen, jota kaikki omissa kansioissaan 

suunnilleen noudattaisivat. Käsikirjoituskansion tuli sisältää (Itu 27.9.2004): 

 

- taiteilijan nimi 
- teoksen nimi 
- one-liner ja avainkuva 
- maininta Itu-käsikirjoituspajasta 
- synopsis 
- avainhenkilöt lyhyesti esiteltyinä 
- avainpaikat lyhyesti esiteltyinä 
- treatment tai käsikirjoitus teoksen 

luonteesta riippuen 

- taiteilijan sana 
- työryhmän keskeisten henkilöiden 

lyhyet esittelyt 
- tekninen esittely 
- näyttely- tai installointisuunnitelma 
- alustava kustannusarvio 
- taiteilijan ansioluettelo, tiivistelmä 
- mahd. myös valikoitu filmografia 
- käsikirjoitus niteenä kansion taskussa. 

 

Kävimme eri lähteitä vertaillen läpi synopsiksen, treatmentin, one-linerin ja pitsauksen (pitching) ideaa. 

Teetin kaksi tehtävää. Taiteilijat listasivat teostensa kustannustekijöitä arvioiden muun muassa tarvittavien 

kuvauspäivien määrää. Toiseksi jokainen laati riskianalyysin.  Kotitehtäviksi tuli valmistautua oman työnsä 

pitsaamiseen ja kirjoittaa treatment. (Itu 27.9.2004.) 

 Kokosin kaikkien treatmentit sähköpostitse ja toimitin ne edelleen Yleisradion edustajille. 

Muutamia tekstejä lyhentelin hiukan, korjasin kirjoitusvirheitä ja selkeytin asetteluita. (Itu 27.9.2004.) 



!

!

Tuottajuus koetuksella !
55 !

4.3.7.4 Pitsaus 

Viimeinen yhteistapaaminen pidettiin 13. syyskuuta 2004 Muu ry:ssä. Kävimme läpi kaikkien tilanteet 

kirjoitusprosessissa. Kerroin riskianalyysin tuloksista. Kertasimme käsikirjoitustyöpajan vaiheita. 

Arvoimme pitsausjärjestyksen. (Itu 27.9.2004.) 

 Paikalle saapuivat Yleisradion yhteistuotantojen päällikkö, tuottaja Erkki Astala, tuottaja ja 

dramaturgi Leena Kemppi sekä tuottaja Sari Volanen. Jokainen taiteilija oli valmistautunut viiden minuutin 

puheenvuoroon. Tarkkailin kelloa ja annoin puhujille aikamerkkejä. (Itu 27.9.2004.) 

 Kemppi, Astala ja Volanen esittivät kiinnostavia kysymyksiä ja antoivat rakentavaa palautetta. 

Keskusteluissa pohdittiin muun muassa hahmojen luonnetta, kerronnan moninaisuutta, kuvan ja tekstin 

välistä kontrastia, kohtausten tärkeysjärjestystä, olennaisen hetken voimistamista, alkutilanteen suhdetta 

toistoon, teemoja, tärkeän asian merkitsemistä ja kuljettamista. (Itu 27.9.2004.) 

 Yhteenvetona päivän antiin Leena Kemppi, Sari Volanen ja Erkki Astala totesivat, että 

 

- TARINAn käsite tulee ymmärtää laajassa merkityksessä 
- HENKILÖKOHTAISUUS tuntuu kurssilaisten tarinoissa, joten materiaali ei tunnu keksityltä 
- KUVATAITEILIJAn tulee pitää omaa taustaansa rikkautena eikä yrittää kertoa asioita niin kuin 

elokuvakoulun käyneet sen tekevät 
- VOICE-OVER on monella isossa osassa. Miksi? VO olisi vastedes syytä kirjoittaa enemmän mukaan 

treatmentiin 
- KUVAT pitsauksen osana tukivat hyvin esityksiä 
- Kirjoittamisen yleisohje oli, että pitää kirjoittaa sellaista, mitä itsekin jaksaisi lukea. Heitä myös kiinnosti 

aivan olennaisesti kuulla se, mikä tekijää itseä oikeasti kiinnostaa. 
    (Itu 27.9.2004) 

 

4.3.7.5 Kustannuslaskelmat 

Myöhemmin laadin jokaiselle kymmenelle käsikirjoitukselle luonnosmaiset kustannuslaskelmat, joita 

taiteilijat kommentoivat ja täsmensivät ennen niiden liittämistä käsikirjoituskansioihin. Laskelmieni mukaan 

teosten toteuttaminen ammattimaisesti ja Suomen video- ja elokuvatyöntekijöiden liiton ja Näyttelijätyön 

liiton työehtosopimusten mukaisilla palkoilla maksaisi teoksesta riippuen 60.000–120.000 euroa. Kaikessa 

suurpiirteisyydessäänkin menoarviot antoivat taiteilijoille ja tuottajalle mielenkiintoista informaatiota 

kulujen suuruusluokasta ja kohdentumisesta. (Itu 27.9.2004.) 

 

KUVA 12. I tu  – v ideo ta i t e en  

tuo tantopro j ekt in  ens immäisen 

vuoden verkkos ivut .  

Kuvakaappauksia  oso i t t e e s ta  

h t tp ://www.muu. f i/ i tu-

pro j ekt i/pro j ekt i .h tml .  
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4.3.7.6 Verkkosivut ja muu ulkoinen tiedotus 

Käsikirjoitustyöpajan kanssa samoihin aikoihin Itu – videotaiteen tuotantoprojektille valmisteltiin omat 

verkkosivut Muu ry:n sivujen alaisuuteen. Pyrkimyksenä oli lisätä projektin läpinäkyvyyttä ja aloittaa 

teosten markkinointi jo ennakkosuunnitteluvaiheessa. Graafisesta suunnittelusta ja toteutuksesta vastasivat 

Kaarina Näsi ja Ville Eerikäinen. Tuottajana kirjoitin yleistekstit, Maria Tjäder teki käännöksiä englanniksi. 

Lisäksi sivuilla julkaistiin kaikkien kymmenen käsikirjoitustyöpajaan valitun teoksen synopsikset.  

 Porissa pidettiin lehdistötilaisuus, julkaistiin tiedote ja yleisöluennosta ilmoitettiin sanomalehdessä. 

Satakunnan Kansa julkaisi Helena Laineen tekemän Louhimiehen haastattelun 19.8.2004. Arsis-lehti 3/04 

(Oksman H. 2004) ja AVEK-lehti 2/04 uutisoivat Itu – videotaiteen tuotantoprojektista lyhyesti. 

 

4.3.7.7 Toinen jurytyskierros 

Käsikirjoitustyöpajan tuotokset jokainen taiteilija kokosi omaksi esittelykansioksi, joka jätettiin 

arvioitavaksi. Kutsuin koolle ja ohjeistin toisen valintakierroksen juryn (Itu X.10.2004): 

 

Toinen valintakierros käydään käsikirjoituspajassa valmistuneiden käsikirjoitusten kesken. Valintaryhmä valitsee 
taiteilijoiden tuottamista käsikirjoituksista kansioiden perusteella 5-6 teosta, joita ryhdytään ITU-projektin 
puitteissa kehittämään kohti tuotantoa. ITU-projektin tavoite on, että vuoden 2005 aikana teoksista toteutetaan 
eri levityskanaviin soveltuvat versiot. Tuotetulle videoteoskokonaisuudelle haetaan televisiolevitystä, näyttelyitä, 
festivaalilevitystä ja mahdollisesti esimerkiksi nettilevitystä vuonna 2006. 

 

Jury sai kopiot teoskansioista ennakkoon tutustuttavikseen. Se valitsi kokouksen puheenjohtajaksi Pirjetta 

Branderin. Jury tutustui kansioihin sattumanvaraisessa järjestyksessä ja laati jokaisesta henkilökohtaiset 

palautteet. Kansioiksi koottu materiaali avasi teosten ideat jäsennellysti, vaikka toisinaan käsikirjoituksen ja 

taiteilijan sanan ero jäi epäselväksi. Teosten kontekstointiin ja installointiin toivottiin tulevaisuudessa 

enemmän huomiota. Toimeksiannosta poiketen jury päätyi suosittelemaan vain neljän teoksen viemistä 

eteenpäin Itu – videotaiteen tuotantoprojektin puitteissa. (Itu 25.10.2004.) 

Juryn valinnat ja palautteet valituille (Itu 25.10.2004): 

 

Lena Séraphin: Ke l lo  ja  kul ta  
Positiivinen. Ymmärrettävä paketti. Leffan voi nähdä mielessään. Lyhytelokuvamainen. Liiankin straight. On 
lyhytelokuvallisuudessaan ehdottomasti kiinnostava. Looppaava rakenne tukee näyttelyesillepanoa. 
Installointimahdollisuuksia lukuisia. Henkilökohtaisuus puuttuu, toisaalta traumaattisuuden jääminen taustalle 
on myös kiinnostavaa. Elokuvallinen lainaaminen on kiinnostavaa. On mielenkiintoista nähdä, millaisiin 
kuvauksellisiin ratkaisuihin taiteilija päätyy. 
 
Elina Saloranta: Ei saa häir i tä  
Lupaavia enteitä: rakenne mietitty, sisältö koossa, henkilökohtaista koskettavuutta, nivoutuu taiteilijan aiempaan 
tuotantoon. Tuntui jo lähes nähdyltä, koska psykologian tasolla keskittyi vain yhteen asiaan. Käsikirjoitukseen on 
kirjattu hienoja kuvia. Ei moralisoi, lempeä. Toteava yleissävy. Kiinnostava visuaalisuus. Valmis, ammattimainen 
esitys. Piilevää huumoria. Liian pitkä. Jotkut kohdat ovat tuttuja elokuvista tai muualta. Klassinen aihe. 
Etäännytys, viileys ja harmaus ovat viehättäviä ja videotaiteellisia. Materiaalin puolesta teosta voisi kontekstoida 
myös SES:n suuntaan. Hyvin postmoderni. Limapallo pomppaa tyylillisesti kontekstista. 
 
Tanja Koistila: Ruodot  
Kasvutarina huolenpidosta. Selkeä rakenne, toteuttamiskelpoinen. Mielenkiintoinen tarina. Paikotellen 
ylidramaattisuutta ja muuta tarpeettomuutta. Tiivistäminen toivottavaa. Perinteisen lyhytelokuvamainen, sopii 
festivaaleille. Helposti hahmotettava, ainekset hyvään juttuun ovat olemassa, jos tekijä ja näyttelijät hallitsevat 
asian. Aiheessa teennäisyyttä. Symboliikan hienostumattomuus rasitteena. Pitäisi kuvata elokuvana ja kytkeä 
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elokuvakontekstiin tai jalostaa kokonaisvaltaiseksi installaatioksi. Sisältää visuaalisesti kiinnostavia 
tarttumakohtia. 
 
Marko Lampisuo: Por iu tuminen 
Hyvää arkisuus ja proosallisuus, ei sormilla osoittelua eikä psykologisointia, voimakas tunnelma ja omakohtaisuus. 
Hyviä yksityiskohtia. Mielenkiintoinen ja hieno projisointisuunnitelma. Voi olla katsojalle vaativa (kesto). Toimii 
looppimaisena näyttelytilanteessa. On valmis, johdonmukainen ja loppuun asti suunniteltu. Hyvää ovat 
humoristisuus ja positiivisuus. Miten toimii peräkkäisinä kuvina? 

 

4.3.8 Vuoden 2004 lopuksi 

Välittömästi jurytyksen jälkeen käynnistyi valittujen neljän teoksen rahoituksen hankinta ja valmistelu 

tuotantoon (Itu 25.10.2004). Vuoden lopussa tuottajan ohjelmassa olivat lisäksi kansioiden palauttaminen 

ja juryn päätösten toimittaminen taiteilijoille sekä kuluneen vuoden menojen ja toimintojen raportointi. 

Läänintaiteilijan pesti Satakunnan taidetoimikunnassa oli laajentanut projektin yhteisöä kasvattaen myös 

sisäisen ja ulkoisen viestinnän kohderyhmiä. Samaan aikaan läänintaiteilijuus versoi uusia projekteja, jotka 

lisäsivät verkostoja ja vuorovaikutusta ja vaativat aikaa ja huomiota. 

 Itu – videotaiteen tuotantoprojektin käytännön toiminnan käynnistyminen toi muassaan 

laskuliikenteen hoitoa ja kulujen seurantaa. AVEK:in tuki kulki Muu ry:n kirjanpidon kautta, Satakunnan 

taidetoimikunta maksoi osuutensa kuluista suoraan omasta kassastaan. Käsikirjoitustyöpajaa tuki myös 

Vihreä Sivistysliitto ViSiO, joka tilitti tukensa taannehtivasti selvitystä vastaan.  

 Käsikirjoituksesta käytävät keskustelut ja käsikirjoitusprosessiin osallistuminen lisäävät tuottajan 

kokonaisvastuuta projektista (Hyytiä 1997, 73). Käsikirjoitustyöpajassa toimin koulutuksen suunnittelijana 

ja osin myös ohjaajana. Vuorovaikutus taiteilijaryhmän ja kouluttajan kanssa oli tiivistä. Käsikirjoituspajan 

edetessä taiteilijaryhmän sijaan huomioni saivat keskitetymmin yksittäiset käsikirjoitukset ja niiden laatijat. 

 

4.4  Lähikehityksen vyöhyke 

Toimintatutkimuksessa puhutaan lähikehityksen vyöhykkeestä. Se ”merkitsee välimatkaa vallitsevan 

epätyydyttäväksi koetun toimintatavan ja sen ristiriitoihin ratkaisun tuovan, historiallisesti mahdollisen 

uuden toimintatavan välillä” (Engesrtöm 1998, 93).  

Engeströmin (1998, 145 ja 237) esimerkkejä mukaillen hahmottelen Itu – videotaiteen 

tuotantoprojektin lähikehityksen vyöhykettä kuviossa 4. Se on nelikenttä, jossa pystyakselilla taiteellinen 

erityisyys kasvaa ylös päin ja vaaka-akselilla yhteistyö lisääntyy oikealle siirryttäessä. Ylitettävissä olevaa 

kehitysvyöhykettä kuvaa vaalean oranssi ristikuvio. Harmaan pikkunuolet ovat erilaisia mahdollisia 

kehityssuuntia. 

Tuottaja operoi kuvion pystyakselin oikealla puolella. Ihanteellisessa oikeassa ylälohkossa tuottaja 

tuo taiteelliseen yhteistyöhön tuotannollisuutta, joka parhaimmillaan ylevöittää taiteellisia aikaansaannoksia 

ja laajentaa toimintaympäristöä ollen samalla tyydyttävää sekä taiteilijalle, yhteistyöryhmälle että tuottajalle. 

Oikeaan alanurkkaan sijoittuvat tuotannot, joissa yhteistyö syö lopputulosta. Siellä ovat esimerkiksi heikosti 

tuotetut kaaosprojektit, kaavamaiset rutiinituotannot ja liiallisen kaupallisuuden tylsistyttämät teokset. 

Kuvion vasemman alanurkan olosuhteet kuvattiin jo Itu – videotaiteen tuotantoprojektin 

varhaisimmissa projektisuunnitelmissa. Taiteen ja ennen kaikkea videotaiteilijoiden näkökulmasta 

epätyydyttävyys kulminoitui tilanteeseen, jossa tuotannolliset työt kasaantuvat yksinäisen taiteilijan 
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kannettaviksi häiriten näin keskittymistä taiteelliseen työhön. Itu-projektin lähtökohtana olivat kuvatusta 

tilanteesta seuranneet laadulliset puutteet, jotka vaikeuttivat levitystä. (Itu 16.5.2003.) 

Eivät kaikki videotaiteilijat kuitenkaan ole taiteeseensa tyytymättömiä tai osaamisvaatimusten 

ylikuormittamia. Itu – videotaiteen tuotantoprojektiin hakeutui myös kokeneita taiteilijoita, jotka voisivat 

sijoittua vasempaan ylälohkoon. Ei ole myöskään vaikea kuvitella oikean alalohkon tilanteita, esimerkiksi 

kouluympäristössä toteutettuja projekteja, joissa yhteistyöllä ei ole saavutettu toivottua lisäetua. 

Videotaide on laajentunut kaikkien kuvataiteilijoiden välineeksi. Kuvitteellisessa tilanteessa 

esimerkiksi tyyliltään vakiintunut ja itsenäinen taidemaalari olisi voinut Itu-projektin avulla laajentaa 

ilmaisuaan videotaiteeseen ja ylittää kaavion keskiakselin. 

Lähikehityksen mahdollisuus motivoi rahoittajia ja organisaatioita. Muistan, miten AVEK:ssa 

nähtiin Itu mahdollisuutena kehittää mediataiteilijoiden valmiuksia audiovisuaalisten teosten rahoituksista 

kilpailtaessa. Satakunnan taidetoimikunnan puheenjohtaja Liisa Nummelin toivoi Itusta laatuprojektia, 

”jonka mallia voisi hyödyntää muissa projekteissa, esimerkiksi taideteollisuushankkeessa” (Itu 10.6.2004). 

Sijoituin lähtötilanteessa nelikentän origoon. Omassa tuottajan työssäni Av-arkki ry:ssä kaipasin 

suorempaa yhteyttä teosten tekemiseen ja tuottamiseen. Itu – videotaiteen tuotantoprojekti tarjosi tähän 

mahdollisuuden, edellyttäen, että taiteilijat hyväksyisivät tarjotun mallin ja minun tuottajuuteni. Taiteen 

tuottamisen läänintaiteilijana halusin kiihkeästi säilyttää yhteydet valtakunnallisiin verkostoihini ja ennen 

kaikkea mediataiteen ammattikenttään, joka Satakunnan alueella oli muusta virkeästä audiovisuaalisesta 

kulttuuritoiminnasta huolimatta vähälukuinen. 

Itu – videotaiteen tuotantoprojekti näyttäytyi sekä tuottajalle, monilukuiselle yhteisölleen, 

rahoittajilleen että kohteena olleelle ihmisjoukolle eli taiteilijoille keinona astua epätyydyttävästä olotilasta 

lähikehityksen vyöhykkeelle. Eri osapuolten lähikehityksen vyöhykkeet eivät olleet täysin yhteneväiset, 

mutta ne limittyivät riittävästi keskenään. Voisi sanoa, että Itu-projekti mahdollistui kyetessään näyttämään 

lähikehityksen toivotun suunnan niin monelle osapuolelle. (vrt. Engeström 1998, 93–96.) 

 

 

 

KUVIO 4.  I tu  – v ideo ta i t e en  tuo tantopro j ekt in  läh ikehi tyksen vyöhyke .  

 

Taiteell inen 
erityisyys 

 
 
Taiteen tekeminen on 
yksinäistä 
puurtamista ja 
tulokset aiottua 
vaatimattomampia. 

Lisääntyvä 
yhteistyö 

 
 
Taiteen tekeminen on 
itsenäistä, 
muodoltaan 
vakiintunutta ja 
tasalaatuista. 

 
 
Taiteilijan 
toimintakenttä on laaja, 
mutta kompromissit 
latistavat taiteellisia 
pyrkimyksiä.! 

Taiteen erityispiirteet huomioiva 
tuotannollisuus mahdollistaa 
taiteellisen ja toiminnallisen 
kehityksen. 
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KUVA 13. Marko Lampisuo :  Por iu tuminen .  Käs ikir jo i tuskans io .  Omaelämänkerra l l i s en  

käs ikir jo i tuksen kuvi tuksena va lokuvia  mahdo l l i s i l ta  kuvauspaikoi l ta .  TPL 2012. 

!
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KUVA 14. Marko Lampisuo :  Por iu tuminen .  Käs ikir jo i tus ta  ha l l i t s e e  p i tkä mono log i t ekst i .  

Kuvat  hava inno l l i s tavat  jae tun kuvapinnan sommite lmaa ja  muutoks ia .  TPL 2012. 

!



!

!

Tuottajuus koetuksella !

61 !

 

 

KUVA 15. Marko Lampisuo :  Por iu tuminen .  Käs ikir jo i tuskans io  s i sä l tää tarkan 

ins ta l lo in t i suunni t e lman.  TPL 2012. 
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KUVA 16. Lena Séraphin :  Ke l lo  & Kulta .  Käs ikir jo i tuksen henki lökuvaukse t .  TPL 2012.  
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KUVA 17. Lena Séraphin :  Ke l lo  & Kulta .  Tar ina kierrä t tää e lokuvis sa  ja  r ikosuut i s i s sa  

to i s tuv ia  t i lante i ta  ja  hahmoja .  Käs ikir jo i tuskans ion kuvi tuksena muun muassa l e ikkei tä  

ryös töuut i s i s ta  ja  p i i r roks ia  tunnetu i s ta  näyt t e l i j ö i s tä .  TPL 2012. 

!
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KUVA 18. Tanja  Kois t i la :  Ruodot .  Teoksen synops i s  ja  hahmojen s ekä 

paikkojen luonnehdinnat .  TPL 2012. 
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KUVA 19. Tanja  Kois t i la :  Ruodot .  Käs ikir jo i tuskans io  s i sä l tää luonnoskuvia  

u lkokuvauspaikkojen vär imaai lmaan ja  tunne lmaan.  TPL 2012.  
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KUVA 20. Tanja  Kois t i la :  Ruodot .  Luonnoskuvia  lavas t e t tav i en  in t er iöör i en  

väre ih in  ja  mater iaa le ih in .  TPL 2012. 

!
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KUVA 21. El ina Saloranta :  Ei saa häir i tä .  Käs ikir jo i tuskans ion kuvat  ovat  

v i i t t e e l l i s iä  va lokuvia  asunnos ta ,  j ohon t eoksen tapahtumat vo i s iva t  s i j o i t tua . 

!
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!

KUVA 22. El ina Saloranta :  Ei saa häir i tä .  Jokaise l l e  t eokse l l e  laadi t t i in  käs ikir jo i tuksen 

poh ja l ta  a lus tava kustannusarv io ,  j o ta  tarkennet t i in  työn ede t e s sä .  TPL 2012.  

!
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5  KANSIOISTA TAIDETEOKSIKSI 

 

 

 

Itu – videotaiteen tuotantoprojektin käsikirjoituskansioista tuotettiin neljä uutta taideteosta. 

Tuotannot painottuivat vuosiin 2005–2006. Teoksista tuotettiin eri versioita ja eri versioista näyttelyitä ja 

tapahtumia. Ensiesitykset ja näyttelyt tuotettiin vuosina 2006 ja 2007. Teoskohtaisia tuotantoja esittelen 

sivulta 70 alkaen ja niiden kattavat tiedot esitellään liitteissä 7–10. Aineistonani ovat projektin puitteissa 

kirjoitetut asiakirjat ja raportit (esim. Itu 31.5.2006, 19.6.2007) ja taiteen tuottamisen läänintaiteilijana 

kirjoittamani toimintakertomukset vuosilta 2005–2007. Vuonna 2007 kirjoitin Katse valokuvaan -nimiseen 

verkkojulkaisun numeroon 4/2007 artikkelin Itu – videotaiteen tuotantoprojektin rahoituksesta. Koska 

julkaisun verkkolinkki ei enää toimi, on artikkeli kokonaisuudessaan tämän tutkielman liitteessä 11.  

Edellisessä luvussa käsittelin Itu – videotaiteen tuotantoprojektin alkua keskittyen vuoteen 2004, 

jolloin hanke sai ensimmäiset rahoituspäätökset ja toiminta käynnistyi. Muu ry:n ja AV-arkki ry:n jäsenille 

suunnatun haun perusteella käsikirjoituspajaan valittiin kymmenen teosideaa. Käsikirjoituspajan tulosten 

perusteella jury valitsi neljä teosta ja taiteilijaa, joiden kanssa edettiin kohti tuotantoa; Tanja Koistilan 

Ruodot, Marko Lampisuon Poriutuminen, Elina Salorannan Ei saa häiritä ja Lena Séraphinin Kello & Kulta. 

Teosvalintojen jälkeen tuottajuuteeni vaikuttivat entistä enemmän neljän teoksen ja taiteilijan 

tarpeet ja tilanteet. Samanaikaisesti osallistuin organisaatioiden muutosprosesseihin ja tuotin muita 

projekteja. Yksityiselämässäkin tapahtui paljon. Tuottajana ja visuaalisen kulttuurin teorian opiskelijana 

minua pohdituttivat vallan ja vastuun kysymykset. Kaoottisissa tilanteissa, kun vetoa ja työntöä oli monelta 

suunnalta, ihmettelin, kuka tässä johtaa, mikä meitä hallitsee ja kuka vastaa. Itu oli minulle paitsi rakkain 

myös haastavin projekti. (Penttinen-Lampisuo, 2006B ja 2007B, 2008A.) 

 

5.1  Kohti tuotantoja 

Itu – videotaiteen tuotantoprojektissa sukkuloin neljän taiteilijan, kolmen toimijaorganisaation ja 

rahoittajien välillä. Muu ry tuotti teokset ja vastasi teosten tuotantojen maksuliikenteestä, kirjanpidosta ja 

tilintarkastuksesta ja allekirjoitti tuotantoon liittyvät työ-, alihankinta- ja rahoitussopimukset. Se tiedotti 

projektista, tuki minua projektin hallinnoimisessa ja tarjosi mediapajaresurssejaan tuotantojen käyttöön.  

 Taiteen tuottamisen läänintaiteilijana ja Muu ry:n nimeämänä tuottajana laadin kustannusarviot ja 

rahoitussuunnitelmat, hankin ja raportoin rahoituksen, ohjasin rahojen käyttöä, neuvottelin palkkiot ja 

alihankintahinnat, laadin teoksia koskevat sopimukset, tiedotin sisäisesti ja ulkoisesti ja markkinoin teoksia 

ja Itu-projektia, neuvottelin teosten taiteellisesta ja tuotannollisesta toteutuksesta taiteilijoiden ja muiden 

tahojen kanssa ja suunnittelin teosten levitystä levitysyhtiönä toimivan Av-arkki ry:n kanssa. 

Satakunnan taidetoimikunta maksoi palkkani ja rahoitti teosten tuotantoja maakunnan alueella. 

Näiltä osin taidetoimikunta vastasi taloushallinnosta. Satakunnan taidetoimikunta myös tiedotti Itu-

projektista. Av-arkki esitteli Itu – videotaiteen tuotantoprojektia ja markkinoi teoksia levityskatalogeissaan 

ja vuosittaisten View-festivaaliensa yhteydessä. 
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Päätökset "

Kevään aikana myönteiset tukipäätökset 
SKR, SKR Uusim.,TKT, OPM, SKF                 

  2004     2005              !

 
 
 
 
 
Palautepalaveri 
taiteilijoiden kera Ylessä 

 ^  
 

Tuotanto "

 
Teaser ja promotointia 
View-festivaalilla 

     ^ 

 
 
 
AVEK-palaveri 
elokuussa ja kolme tuotantohakemusta joulukuussa  

              ^                       ^ 

 

 
                                         Näyttelyn konseptisuunnitelma.  Promomatka Tukholmaan. 
Ei saa häiritä ja Poriutuminen, ennakkotuotanto keväällä, 
kuvaukset ja äänitykset kesällä, jälkituotanto syksyllä. 
                                         Ruodot ennakkotuotanto syksyllä, 

                                        kuvaukset marraskuun lopussa. 

              ^  
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Yleisradion Yhteistuotantojen Sari Volanen ja Leena Kemppi antoivat palautetta käsikirjoituksista ja 

kommentoivat tuotantoja. Tuotantotukineuvotteluja käytiin vähitellen vuosien 2005–2006 aikana. 

AVEK:in tuotantoneuvoja Milla Moilanen kommentoi käsikirjoituksia, antoi neuvoja tuotantojen 

edistämiselle ja tuki niitä taloudellisesti. Muuta lisärahoitusta haettiin jatkuvasti. 

Volasen, Kempin ja Moilasen painokas viesti oli, että taiteilijoiden pitää laatia itse storyboardit 

teoksistaan (Itu 2.5.2005, 30.8.2005). Storyboard-työskentelyssä taiteilija purkaa käsikirjoitustaan ja 

terävöittää visuaalista ajatteluaan. Samalla hän vahvistaa otettaan kuvauksissa, etenkin, jos kuvaajana toimii 

joku muu kuin taiteilija itse.  Visuaalisen käsikirjoittamisen työpaja olikin mielestäni antanut hyvää pohjaa 

storyboardeille. Taiteilijoilla oli kokemusta erilaisten kuvaluonnosten jakamisesta ja toimivuudesta 

ryhmätilanteessa. Jokaisen yksittäisen kuvan piirtämistä ei edellytetty, vaan neuvottiin keskittymään 

olennaisimpiin (Itu 30.8.2005).  

Marko Lampisuo kokosi kuvasuunnitelman aidoilla tai mahdollisilla kuvauspaikoilla ottamistaan 

valokuvista (Itu Poriutuminen 2004–2006). Sekä Tanja Koistila että Lena Séraphin piirsivät omista 

teoksistaan storyboardit, joissa molemmissa oli reilut 40 ruutua (Itu Ruodot 2004–2005, Itu Kello & Kulta 

18.5.2006). Elina Saloranta rakensi kuvasuunnitelman vasta kuvauspaikalla, ilman piirrettyä storyboardia 

(Itu 8.9.2005). 

Maantieteellisesti Itu – videotaiteen tuotantoprojektin tuotannot jakautuivat pääkaupunkiseudulle ja 

Satakuntaan. Läänintaiteilijana minulla oli sekä velvollisuus että mahdollisuus vahvistaa teosten 

satakuntalaista ulottuvuutta. Lopulta kaksi teosta kuvattiin Helsingissä, yksi Porissa ja yksi Kankaanpäässä. 

Näyttelyt tuotettiin Raumalle ja Helsinkiin. Tuotantoryhmissä työskenteli yhteensä noin viisikymmentä 

henkilöä, joista kymmenkunta Satakunnasta, kourallinen muualta Suomesta ja suurin osa Uudeltamaalta. 

Muu ry:ssä, Av-arkki ry:ssä ja Satakunnan taidetoimikunnassa oli kaikissa käynnissä jatkuva 

muutosprosessi ja useita perustoiminnan kehittämiseen tähdänneitä projekteja (vrt. Chong 2002, 137–138). 

Satakunnan taidetoimikunnassa koko henkilöstö vaihtui läänintaiteilijakaudellani. Av-arkissa vaihtui 

toiminnanjohtaja. Organisaatioiden taloushallinnoissa oli henkilöstö- ja järjestelmämuutoksia. Kaikki 

kolme organisaatiota uusivat internet-sivustonsa ja graafiset ilmeensä. Muu ry muutti uusiin toimitiloihin. 

Yhdistysten hallitusten ja Satakunnan taidetoimikunnan jäsenistön kokoonpano vaihtui.  
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KUVIO 5.  I tu  – v ideo ta i t e en tuo tantopro j ekt i ,  a ika jana 2005–2006. TPL 2012.  

 

5.1.1 Tuotantopäätös 

Tuotantopäätöksen jälkeen tv- tai elokuvatuottajalla on yleensä valtuudet päättää, miten käytössä olevat 

resurssit kohdennetaan (Tunstall 1993, 24–25, 206, Hyytiä 2004, 61). Elokuva-alalla tuotantopäätöksellä 

tarkoitetaan Suomen elokuvasäätiön, Ylen ja kolmantena mahdollisesti AVEK:n tuotantotukipäätöksiä. 

”Lopullinen päätös tuotannosta syntyy rahoittajien myönteisten päätösten myötä. Käsikirjoitus on 

valmis kuvattavaksi vasta kun rahoitus on järjestynyt.” (Hyytiä 2004, 167). Toki toisiakin toimintatapoja 

tunnetaan. Minulle tutuin esimerkki on AMK:n tutkintotyössä analysoimani Roy Anderssonin Toisen 

kerroksen lauluja. Sen rahoitus koottiin vähin erin, kuvausten edetessä (kts. esim. Kokko 2007). 

Aikataulutuksen ydinohjeen sain AVEK:n Moilaselta. Samaa tuki taiteilijoiden palaute 

käsikirjoitustyöpajan jälkeen. Neljää tuotantoa ei saisi pakottaa yhteiseen aikatauluun, vaan niiden olisi 

edettävä omilla ehdoillaan. Yleisradiolla ei ollut aikatauluvaatimuksia, mutta sopimusten allekirjoittamisen 

ehtona oli täysimääräisen rahoituksen varmistuminen (Itu 2.5.2005). Aikataulutusta ohjailivat 

käsikirjoitusten vuodenaikakuvat, organisaatioiden sekä taiteilijoiden ja tuottajan muut projektit ja 

rahoituspäätökset. Koska taiteilijoiden tai tuottajan korvaaminen sijaisilla ei tullut kysymykseen, projektissa 

mukauduttiin useisiin henkilökohtaisten elämäntilanteiden edellyttämiin joustoihin ja muutoksiin. 

Oli myös pakko sopeuttaa toiminta Av-arkki ry:n, Muu ry:n ja Satakunnan taidetoimikunnan 

vuosirytmeille tilikausineen, kokouksineen ja toimintakertomuksineen. Vahvan yhdistystaustani vuoksi 

organisaatioiden olemassaolo ja elinvoimaisuus oli itseisarvo. Huikeinkaan projektini ei saisi kasvaa niin 

isoksi ja hallitsevaksi, että se alkaisi ohjailla saati uhata organisaatioyhteisöään. 

Nykyaikaisessa toimintakulttuurissa suunnittelu ja tuotanto sulautuvat toisiinsa ja kulkevat 

rinnakkain (Chong 2002, 137–138). Itu – videotaiteen tuotantoprojektissa tuotin koulutusta, teoksia ja 

näyttelyitä. Erilaisia peräkkäisiksi miellettyjä työvaiheita – suunnittelua, toteutusta, markkinointia ja levitystä 

– tehtiin aina samanaikaisesti. Taloudellinen ideaali, että tuotantojen rahoitus hankitaan ennakkoon, eikä 

taloudellisia riskejä oteta, ei täysin toteutunut. 

Loppuvuonna 2004 jyry valitsi neljä käsikirjoitusta kehitettäväksi kohti tuotantoa, mutta jury ei 

Henna Paunua lukuun ottamatta edustanut rahoittajia. Kahden teoksen kuvaukset toteutettiin kesällä 2005, 

vaikka kokonaisrahoitus ei ollut varmistunut. Jännitystä lisäsi AVEK:n ja Yleisradion tukipäätösten 

siirtyminen. Toukokuussa 2005 AVEK:issa oli kuluvan kauden rahoituspäätökset tehty. Samalla selvisi, että 

                

2006                                                                                      2007 !

 
 

Kolmikantasopimukset 
Muu ry & taiteilijat & tuottaja 

   ^ 
 

 
 
 
 
 
Kello & Kulta 
kuvaukset ja jälkituotanto 

 ^  
 

 
Kaksi ensi-iltaa ja seminaari 
View-festivaalilla 

     ^ 
 
 
 
 
 
AVEK kolme tukipäätöstä ja sopimukset 

       ^         ^ 

 

Näyttely 
Rauman taidemuseossa 

      ^  
 

 
 
    

Kolme Yle-sopimusta, 
kolme VET-päätöstä  

 
 

 
 
 
 
 
Ruodot ensi-ilta 
Muu-maanantai 

        ^  
 

 
Muutoksia Satakunnan taidetoimikunnassa.             
Tuottaja äitiyslomalla helmikuulta elokuun alkuun. 
Ruodot jälkituotannossa, Poriutumisen installaatioversio työn alla. 

        
 

 
 
 
 
 
Taiteilijatapaaminen 
Muu ry:ssä 

^  
 

 
  AVEK 
  tukipäätös 
  Kello & Kulta 

         ^ 
 

 
Keväällä SKR Satak., G&WLS ja Paulon tukipäätökset Poriutumisen installointiin. 

 
 

 
AVEK 
sopimus 

K&K 

 ^     ^ 
 

Esite ja kansainvälinen 
markkinointipostitus. 

      
 

 
  Näyttelysopim. Rauma 

     ^       
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AVEK halusi tuotantokohtaiset hakemukset, eikä käsitellyt Itu – videotaiteen tuotantoprojektia enää 

kokonaisuutena kuten käsikirjoitusvaiheessa. (Itu 20.5.2005.) 

Sain tuotantotukianomukset valmiiksi loppusyksystä 2005. Silloin Salorannan ja Lampisuon teokset 

olivat jo jälkituotannossa ja Koistilan Ruotoja kuvattiin.  Ruotoja leikattiin alkuvuonna 2006, kun Poriutuminen 

ja Ei saa häiritä saivat ensi-iltansa. Teosten kansainvälinen levitys alkoi kesällä, vaikka viimeinen oli vielä 

kuvaamatta. Ruotojen ja Poriutumisen installaatioversiot leikattiin kesän ja syksyn 2006 aikana. 

Kaikkien neljän teoksen tuotantojen kokonaisrahoitus oli koossa vihdoin syksyllä 2006, kun Alfred 

Kordelinin yleiseltä edistys- ja sivistysrahastolta saatiin myönteinen tukipäätös Kellon & Kullan tuotantoon. 

Yleisradion tuotantosopimuksen viimeinen osa päästiin allekirjoittamaan vuoden 2007 alussa ja neljäs teos 

Kello & Kulta sai ensi-iltansa samana keväänä.  

Itu – videotaiteen tuotantoprojektissa tuotantopäätösten hetkiä on vaikea paikantaa. Emme 

käyttäneet  tuotantopäätös-termiä. Toinen jury teki taiteellisen päätöksen ja siihen sitouduttiin. Kevään 

2005 myönteiset tukipäätökset sysäsivät kaksi teosta liikkeelle, vaikka niidenkin kokonaisrahoitus ratkesi 

vasta myöhemmin. Tuotantopäätöksiä tehtiin siis askel askeleelta. Käytännössä se tarkoitti neuvonpitoa 

minun, taiteilijan ja Muu ry:n toiminnanjohtaja Timo Soppelan kesken. 

 

5.1.2 Tuottajan työnkuva 

Tuottajuus koostuu erilaisista omien vahvuuksien mukaan suuntautuvista toimenkuvista. Tuottaja voi 

vaikuttaa kokonaisaikatauluun tai työtapoihin esimerkiksi käsikirjoitusta kehitettäessä. Hän voi halujensa ja 

kykyjensä mukaan vaikuttaa taiteellisiin sisältöihin. Tuottaja voi ohjata, osallistua käsikirjoittamiseen, 

leikkaamiseen tai ohjelman julkistamiseen tai pidättäytyä kaikesta luetellusta. Tuotantoryhmän valinta 

korostaa tuottajan roolia työnantajana. Samalla tuottaja voi määrittää omaa rooliaan ja toimenkuvaansa 

ryhmän jäsenenä. (Tunstall 1993, 24–25, 206, Hyytiä 2004, 61.) Tuottajan laaja työnkuva ja osallistuminen 

luoviin työvaiheisiin voi olla pienten resurssien sanelema selviytymiskeino (Oksman 2002, 27–28). 

Jokaisella Itu-projektin neljällä tuotannolla oli oma tuotantoryhmänsä, joiden kokoamisessa pyrittiin 

toimimaan teoksen ja taiteilijan ehdoilla. Taiteilijat saivat käsikirjoituksen valmistuttua itse varsin vapaasti 

päättää, mistä muista videotuotannon työvaiheista he ottavan päävastuun ja mihin tehtäviin palkataan 

ulkopuolisia. Ratkaisut vaihtelivat. Saloranta ohjasi, kuvasi ja leikkasi itse teoksensa, Lampisuo kuvasi, 

Koistila ohjasi ja lavasti, Séraphin ohjasi. Oman työn määrittelyvapaudella haluttiin lisätä taiteilijoiden 

vastuuta ja kannustaa heitä ottamaan vastaan uusia haasteita, samalla tukien kunkin taiteilijuutta. 

Muu ry:n, Av-arkki ry:n ja Satakunnan taidetoimikunnan henkilöstökapasiteetti, tilat ja välineet 

olivat varsin rajalliset. Taiteilijoiden ja tuottajan työpanosta lukuun ottamatta suuri osa Itu-projektin 

toiminnoista tilattiin alihankintana freelancereilta. Ennakkosuunnittelun edetessä tuotantotiimeistä ja 

budjeteista karsittiin teoskohtaiset tuotantopäälliköt. Ratkaisu oli paitsi taloudellinen myös käytännöllinen. 

Ajattelimme, että uusien tuotantopäälliköiden rekrytoiminen, perehdyttäminen tehtäväänsä ja 

sulauttaminen taiteilijayhteistyöhön olisi vaatinut liikaa aikaa ja huomiota. 

 

5.1.3 Rahasta ja taloudenpidosta 

Itu – videotaiteen tuotantoprojektista haluttiin voittoa tavoittelematon (Itu 4.12.2003). Rahoittajan 

pyynnöstä listasin, että projekti voi tuottaa taloudellisesti esimerkiksi tekijänoikeusmaksuina, teosmyynteinä, 



!

!

Tuottajuus koetuksella !
73 !

pääsylipputuloina tai dvd-myyntinä (Itu 16.3.2005). Rahaa tarvittiin palkkoihin, työkaluihin, matkoihin, 

majoittumisiin ja niin edelleen. 

Rahoitus koottiin monista lähteistä. Keskitettyä rahoitusjärjestelmää ei videotaiteen tuotannoille ole 

olemassa (Mäkelä A. 2009, 12–15, Mäkelä T. & Tarkka 2002, 19, Audiovisuaalisen politiikan linjat 2005:8, 

45). Esimerkiksi lyhytelokuvia on voitu Suomessa rahoittaa täysimääräisesti Yleisradion, Suomen 

elokuvasäätiön ja AVEK:n kolmiyhteistyöllä. AVEK:ssa mediataiteen tuotantotukien määrärahat ovat 

huomattavasti lyhytelokuvien määrärahoja pienemmät. Suomen elokuvasäätiö ei yrityksistäni huolimatta 

kiinnostunut Itu – videotaiteen tuotantoprojektin teosten rahoittamisesta.  

Apurahahakemuksia laadittiin kaikkiaan 39 kappaletta. Luettelo hakemuksista löytyy tutkielman 

liitteestä 12. Yleensä minä tuottajana tein hakemukset, jonka jälkeen Muu ry:ssä niihin liitettiin tarvittavat 

yhdistysasiakirjat sekä allekirjoitukset. Välttääksemme kilpailevia hakemuksia muiden Muu ry:n projektien 

kanssa, neuvottelimme ennakkoon, mistä ja milloin rahaa anottaisiin. 

Tunstallin (1993, 10–13) tutkimuksenkin mukaan tuottajille on kasaantunut huomattavasti aiempaa 

enemmän taloudellisia velvoitteita. Kaikkien tuottajien työajasta kuluu nykyään entistä enemmän aikaa 

rahasta neuvottelemiseen, hintojen ja töiden kilpailuttamiseen ja kustannuslaskelmien tekemiseen. 

Televisioyhtiöiden sisäisten tuottajien on toimittava yhteistyössä itsenäisten tuottajien kanssa ja hankittava 

rahoitusta ja yhteistyökumppaneita talon ulkopuolelta (Tunstall 1993, 15). Näin toimii Yle Yhteistuotannot, 

olkoonkin että Itu – videotaiteen tuotantoprojektissa aloite yhteistyölle tuli minulta. Yleisradion ja 

AVEK:n tuotantotuista neuvoteltiin yhteisesti, mutta muun rahoituksen hankintaan ne eivät osallistuneet. 

Omatahtisesti edenneiden tuotantojen rahoituksen jyvittäminen eri teoksille teetti minulla runsaasti 

laskentatyötä. Yleisradion tuotantotukianomuksissa piti huomioida, että Sari Volanen oli antanut 

projektikokonaisuudelle 15.000 euron raamin, josta Séraphinin Kellon & Kullan osuus anottiin vasta 2006. 

Osa muusta rahoituksesta oli myönnetty määrätylle teokselle, osa projektikokonaisuudelle ja osa oli sidottu 

tiettyyn kalenterivuoteen. Jos tuotantoja ei olisi käynnistetty ennen kokonaisrahoituksen varmistumista, 

olisi projektissa saatettu menettää vuodelle 2005 myönnetyt Taiteen keskustoimikunnan avustukset sekä 

Satakunnan taidetoimikunnan projektimäärärahat. Sekä taiteilijoiden että organisaatioiden kannalta oli 

epämieluisa ajatus siirtää kaikkien teosten tekemistä vuodella eteenpäin (kts. esim Itu 11.10.2006). 

Kuvataiteen ja mediataiteen kontekstissa Itu – videotaiteen tuotantoprojektia voi rahassa mitattuna 

luonnehtia suureksi, mutta elokuvatuotantoihin verrattuna hyvin, hyvin pieneksi (vrt. esim. 

Audiovisuaalisen politiikan linjat 2005:8, 48, Mäkelä A. 2009, 34, tuoreita tietoja elokuvien budjeteista 

löytyy Suomen elokuvasäätiön sivuilta www.ses.fi, kohdasta tilastot). Vuosien 2004–2006 aikana Itu – 

videotaiteen tuotantoprojektin toteutunut budjetti oli noin 185 000 euroa. Hajautettujen toimintojen 

vuoksi kokonaisbudjetin loppusummaa on vaikea laskea. Luvussa ei esimerkiksi ole mukana vuoden 2007 

näyttelyä Muu galleriassa, Av-arkin levitystoiminnan rahoitusta ja kuluja tai Rauman taidemuseon panosta 

vuoden 2006 näyttelylle. 

Projektin rahoituksesta 33% tuli av-alan rahoittajilta eli AVEK:lta ja YLE:ltä. 28% saatiin 

perinteisiltä, taidetta ja kulttuuria tukevilta säätiöiltä. 39% oli opetusministeriön rahaa, kun mukana on sekä 

Taiteen keskustoimikunnan, Satakunnan taidetoimikunnan että ministeriön omat panostukset (kts. liite 12). 

Osa rahoituksesta haettiin ja myös myönnettiin taiteilijoille henkilökohtaisesti. Tällöin rahat kulkivat 

taiteilijoiden henkilökohtaisten tilien kautta.  
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Tuotantojen menoarviot toteutuivat hyvin suunnitelmien mukaan. Kulut piti kohtuullisina 

taiteilijoiden voimakas sitoutuminen useiden eri tehtävien hoitoon. AVEK:n tuotantoneuvoja Milla 

Moilasen mukaan taiteilija ei saisikaan laskea työtunteja ja palkkaa samalla tavalla kuin muut työryhmässä. 

”Taiteilijan teoksen tuottaminen on hänen koko taiteilijuutensa edistämistä ja kohottamista. Taiteilijalla 

pitää myös olla intoa ja halua puskea teosta eteenpäin omalla työllään.” (Itu 30.8.2005.) 

 

Tuotantoryhmiä kasvatettiin vain sen verran mikä oli taiteellisen ja teknisen toteutuksen kannalta välttämätöntä. 
Tuotantorakenteita ei pakotettu elokuvamaisiksi. Kaikille maksettiin asialliset palkkiot, eikä ilmaistyötä teetetty. 
Toisaalta työryhmien jäseniltä odotettiin joustavuutta ammattirajojen suhteen. 

(Itu 31.5.2006) 

 

Hajautettu tilinpito oli taloushallinnon ja kuluseurannan kannalta etenkin projektin kiireisissä vaiheissa 

haastavaa. Sopimuksemme mukaan Muu ry vastasi kirjanpidosta. Projektin oma pankkitili olisi kertonut 

kassatilanteen yhdellä silmäyksellä, mutta sellaisen käyttö ei ollut mahdollista sen enempää projektin oman 

kuin Muu ry:n muiden projektien likviditeetin vuoksi.  

Minulla oli ajatus, että läpinäkyvyys raha-asioissa herättäisi luottamusta. Samalla  jakaisin taiteilijoille 

budjetointiosaamista, jota he voisivat hyödyntää jatkossa. Tätä olisi pitänyt harkita tarkemmin. Taiteilijoilla 

ei ole samoja valmiuksia rahoitusepävarmuuksien ja taloushallinnon koukeroiden sietämiseen kuin mihin 

tuottaja on saanut koulutusta ja kokemusta. 

Viralliset kirjanpidot laahasivat jäljessä. Rahat eivät olleet konkreettisesti minulla eikä minulla ollut 

pääsyä pankkitileille. Sekä Muu ry:n että Satakunnan taidetoimikunnan taloushallinnon kanssa muodostui 

muutaman väärin ohjautuneen laskun jälkeen kohtalaisen toimiva käytäntö. Minulla hyväksytettiin kaikki 

laskut ja minä ohjasin ne oikealle maksajalle. Kaikki kustannuslaskelmat tein itse. Tietääkseni ajantasaisen 

taloustilanteen jouduin luomaan oman kuluseurantasysteemini.  

 

5.1.4 Sopimuksista 

Itu – videotaiteen tuotantoprojektissa omaksuttiin joustavat toimintatavat. Kun työskenneltiin yhteisen 

päämäärän vuoksi rakennetussa verkostossa, ei ollut olemassa vanhoja sääntöjä siitä, miten toimia. 

Projektisuunnitelma ja siitä muokattu esittelymateriaali (Itu 2005A, liite 4) loivat yleiset määritelmät sille, 

mitä oltiin tekemässä. Niiden alle kasvoi uusi, merkittävä säännöstö, kirjalliset sopimukset. 

Elokuvataiteen alalla kirjallisilla sopimuksilla on pitkä perinne. Sopimukset sisältävät myös 

salassapitopykäliä, joten niistä on lähes mahdoton saada tietoa (Pihkala 2007). Hyytiä (2004, 181–182) 

viittaa sopimusten itsestään selvään olemassaoloon jo ennakkosuunnitteluvaiheessa.  

Tunstallin (1992,  esim. 112, 114, 207) tutkimuksesta välittyy kuva televisioalan sopimuksista 

vakiintuneina käytänteinä. Niiden hallintaa osana tuottajan työtä ei erikseen analysoida. Chong (2002, 61) 

antaa esimerkin taideinstituutiosta, jossa kaikki taiteilijat työskentelevät määräaikaissopimuksin, itsenäisinä 

ammatinharjoittajina. Toisaalla hän tarkastelee sopimuksia muun muassa teosmyynnin, tekijänoikeuksien 

myynnin ja sponsoroinnin näkökulmasta (mts, 121–125). 

Muu ry ja Yleisradio sopivat televisioesitysoikeuksien ostosta sopimuksella, joka noudatteli 

Yleisradion vakituista sopimuspohjaa. Seitsensivuinen sopimus erittelee oikeuksien siirtoa, taloudellisia 

seikkoja ja teknisiä vaatimuksia tarkasti, mutta ei anna ohjeita toimintakulttuurista. Se ei esimerkiksi 
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määrää, missä vaiheessa ja montako kertaa keskeneräisiä teosversioita halutaan Yleisradioon 

kommentoitavaksi. (Itu 30.10.2006.) 

Taidenäyttelysopimusten laadinta on ainoa kuvataiteen kentällä vakiintunut, kirjallinen ja melko 

yhtenäinen sopimuskäytäntö, jonka kanssa kaikki alan ammattilaiset ovat tekemisissä. Itu – videotaiteen 

tuotantoprojektin alussa oli vaikea hahmottaa, mistä kaikesta projektin keskeisten taiteilijoiden kanssa piti 

ja kannatti sopia kirjallisesti. Sain sopimusten laadinnassa apua Kuvasto ry:n toiminnanjohtaja Maria 

Rehbinderiltä. Lopulta laadin kunkin taiteilijan, tuottajan ja tuotantoyhtiön kesken samanlaisen 

kolmikantasopimuksen. Sopimusten laatiminen oli pilottiprojektissa niin työlästä, että ne saatiin 

allekirjoitettavaan muotoon teosten ollessa jo pitkällä (Itu 5.7.2006, 20.7.2006, 21.8.2006, 11.9.2006A).  

Kolmikantasopimuksessa määrittelimme taiteilijan, tuottajan ja tuotantoyhtiön tehtävät ja vastuut, 

taiteilijakorvauksen, myyntikäytännöt ja myyntituoton jakautumisen, teoksen esillepano-oikeudet ja tavan, 

jolla teoksen tekijätiedot ilmaistaan. Samalla sovimme käytännöstä, jossa neljänsien osapuolten taiteelliset 

oikeudet keskitetään sopimuksin Muu ry:lle. Taiteilijoille jäi oikeus itse tuottamansa taiteellisen aineiston 

vapaaseen käyttöön. Taiteilijan, tuottajan ja Muu ry:n välinen kolmikantasopimus on tutkielman liitteessä 5. 

Kaikista muista taiteellisesti tai teknisesti keskeisistä töistä räätälöin kirjalliset sopimukset Muu ry:n 

ja alihankintayhtiöiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välille. Tyypillisessä sopimuksessa määriteltiin 

työtehtävät, työn toteutuspaikka ja -aika sekä käytettävä kalusto, korvaukset ja krediittien ilmaiseminen. 

Sopimuksissa siirrettiin kaikki tuotettu kuva- tai äänimateriaali ja sen sisältämät taiteelliset oikeudet Muu 

ry:lle. Kaikkien kanssa sovittiin riittävästä kertakorvauksesta, tuottoperusteisiin royalteihin ei suostuttu. 

Esimerkki Muu ry:n ja tuotannollisen työn tekijän välisestä sopimuksesta on liitteessä 6. 

Joidenkin mittakaavaltaan pienempien työsuoritusten osalta sopimus oikeuksien siirtymisestä voitiin 

kirjata tekijän laskuun tai palkkiolaskuun. Esimerkiksi valokuvaajan laskuun kirjattiin, että ”kuvia voidaan 

käyttää kaikissa Satakunnan taidetoimikunnan, Muu ry:n, Av-arkki ry:n sekä Itu – videotaiteen 

tuotantoprojektin sekä taiteilija Elina Salorannan julkaisuissa, mainonnassa ja markkinoinnissa rajattomasti, 

ilman aikarajoitusta. Valokuvia saa muokata haluamallaan tavalla. Kuvaajan nimi mainittava” (Itu 4.7.2005).  

Sopimuskulttuuri audiovisuaalisella alalla Suomessa on kirjavaa. Siihen viittasivat myös Itu – 

videotaiteen tuotantoprojektissa kuulemani kommentit, jotka vaihtelivat kummastelusta kehuihin. 

Kirjalliset sopimukset ovat tuottajan yksilöllisiä työvälineitä. Itse ajattelen, että oli kirjallinen sopimus 

millainen hyvänsä, kaiken kattava se ei voi olla. ”[T]aiteellisissa prosesseissa ei ole olemassa aukotonta 

sopimusta, jota ei voisi rikkoa. Ristiriitojen kärjistymiseltä voi suojautua vain, jos sopijapuolten kesken 

vallitsee luottamus” (Hyytiän 2004, 181–182 mukaan Jörn Donner 1990, 173). 

Yritin kirjata sopimuksiin vain ne asiat, joita olin pakon edessä valmis vaatimaan jopa oikeusteitse. 

Mielestäni käyttökelpoisimpia ovat sopimukset, jotka mahtuvat yhdelle A4-liuskalle. Sellaisen sopijapuolet 

jaksavat lukea ja uskaltavat allekirjoittaa kiireisen työpäivän tuoksinassa (kts. esim. liite 6).
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KUVA 23. El ina Saloranta :  Ei saa häir i tä .  St i l l -kuva v ideo t eokses ta .  TG 2005. 
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KUVA 24. El ina Saloranta :  Ei saa häir i tä .  St i l l -kuva v ideo t eokses ta .  TG 2005. 
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KUVAT 25 ja  26.  El ina Saloranta :  Ei saa häir i tä .  Teos  kuvat t i in  Hels ing in  Kanne lmäes tä  

vuokratussa  asunnossa .  Alakuvassa  ta i t e i l i ja .  TG 2005. 
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5.2  Elina Saloranta: Ei saa häiritä 

Keväällä 2005 ripeimmin lähti liikkeelle Elina Salorannan Ei saa häiritä -teoksen tuotanto. Asiaa edesauttoi 

se, että Saloranta työskenteli Suomen Kulttuurirahaston myöntämän puolivuotisen taiteilija-apurahan 

turvin. Hän käsikirjoitti, ohjasi, kuvasi ja leikkasi teoksen. 

Ei saa häiritä kuvattiin kesäkuussa Helsingin Kannelmäessä kuvauksia varten vuokratussa tyhjässä 

asuinhuoneistossa. Kuvauspaikka mahdollisti paitsi intensiiviset kuvauspäivät näyttelijöiden kanssa, myös 

taiteilijan vapaan kameratyöskentelyn ilman muun työryhmän läsnäoloa. Kuvausajankohdan valintaan 

vaikutti vuodenajan luonnonvalo, jota Saloranta hyödynsi kuvauksissa. 

 

Vietin paljon aikaa tyhjässä asunnossa ennen näyttelijöiden tuloa etsien ja tutkien kuvakulmia. Tavallaan loin siis 
mentaalisen storyboardin kuvaamalla. Kerronta lähti liikkeelle itse tilasta, sen tarjoamista mahdollisuuksista. 
Minulle tällainen lähestymistapa tuntuu sopivan mutta se edellyttää tietenkin sitä että on paljon aikaa. 

(Itu 8.9.2005) 

 

Salorannalla oli neuvonantajana sekä roolituksessa että ohjaustyössä apulaisohjaajaksi nimetty Mari 

McAlester. McAlesterin tausta oli teatterissa ja näyttelijäntyössä. Näyttelijöitä oli kolme. Pääosan, vaimon ja 

rakastajattaren kaksoisroolin näytteli Henna Hyttinen. Tyttäriä näyttelivät Siiri Siltanen ja Inka Pohjonen ja 

isää Ari-Matti Hedman. 

Teoksen äänimaailman suunnitteli ja toteutti Janne Jankeri. Äänityksiä teki Salla Hämäläinen ja 

foley-ääniä Kimmo Vänttinen. Graafisen ilmeen suunnitteli Jorma Hinkka. Still-kuvat valokuvasi Tomi 

Glad. Marianne Saanila käänsi teoksen vuorosanat ja lopputekstit ruotsiksi, Michael Garner englanniksi ja 

Kristina Haataja ranskaksi. 

Elina Saloranta työskenteli teoksensa parissa hyvin omatoimisesti. Hän etsi itse ulkopuolisia 

neuvonantajia ja kommentaattoreita. Teos oli muodoltaan ja mittakaavaltaan johdonmukaista jatkoa 

Salorannan aiemmille teoksille, joten hän kykeni paneutumaan perusteellisesti niihin asioihin, jotka olivat 

hänelle uusia, kuten näyttelijätyöskentelyyn. Hän ei ollut myöskään aiemmin käsikirjoittanut teoksiaan. 

Työskentelimme Salorannan kanssa parin päivän ajan tiiviisti Porissa. Sen jälkeen neuvottelimme 

puhelimitse ja sähköpostitse, minä laadin sopimukset ja hyväksyin kustannukset. En käynyt kuvauspaikalla. 

Taiteilijalle oli tärkeää pitää langat omissa käsissään (Halonen M., Oksman H., Soppela T. 2007, 9). 

Kun asiat etenivät ilman minuakin, syntyi teos tuottajan näkökulmasta helposti. Olisin halunnut olla 

tiiviimminkin teoksen tekemisessä mukana, mutta koska Saloranta eteni ripeästi ja omaan tahtiinsa, ei 

minun ollut tarkoituksenmukaista jarrutella. Siitä seurasi, että Saloranta joutui vastaamaan myös 

vastoinkäymisistä ilman tuottajaa. Kun kuvaustilanteessa syntyi eripuraa työpäivän pituudesta, en ollut 

paikalla ongelmaa ratkomassa. 

Ei saa häiritä valmistui alkuvuonna 2006. Saloranta valmisti teoksesta yhden version, joka kattaa 

kaikki kolme keskeisintä esitystapaa, eli screeningit, näyttelyinstalloinnit ja televisioesitykset. Teoksen 

tuotantobudjetti oli 25 436 euroa. 

Teos on jakanut mielipiteitä. ”Vastaanotossa näkyy teoksen asettuminen videotaiteen ja 

lyhytelokuvan väliseen maastoon. Toisaalta teosta on haluttu kansainvälisille festivaaleille enemmän kuin 

mitään muuta Elinan teosta aiemmin” (Halonen M., Oksman H., Soppela T. 2007, 9). 
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KUVA 27. Marko Lampisuo :  Por iu tuminen .  St i l l -kuva v ideo t eokses ta .  TG 2005. 
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KUVA 28. Marko Lampisuo :  Por iu tuminen .  St i l l -kuva v ideo t eokses ta .  TPL 2005. 
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KUVA 29. Marko Lampisuo :  Por iu tuminen .  Teos ta  kuvat t i in  er i  puo l e l la  Por ia .  

Kuvassa  ta i t e i l i ja  Kal lon kal l io i l la .  TPL 2005. 
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5.3  Marko Lampisuo: Poriutuminen 

Toisena kuvattiin Marko Lampisuon Poriutuminen. Kuvauksia oli kesä-heinäkuun 2005 aikana eri puolilla 

Poria. Kuvauspaikkoja olivat Pori Jazzien festivaalialue, Kauppatori, Yyteri, Kallon saari, Reposaaren silta, 

Urheilutalo, Itätullin kaupunginosan kadut, meidän kotimme ja Porin rautatieasema. 

Lampisuo käsikirjoitti ja kuvasi itse teoksensa ja esitti ääniraidan monologin. Käsikirjoitus 

pohjautuu Lampisuon omiin päiväkirjoihin. ”Olen videoteoksessa hakenut niitä kiinnekohtia, joiden kautta 

voi tulla sisälle uuteen yhteisöön” (Kangas 2006). Kuvissa ei esiinny näyttelijöitä. Kuvaukset ajoittuivat 

kesään, koska käsikirjoituksen ulkokuvat sitä edellyttivät. 

Lampisuo löysi työparikseen Olli-Pekka Sallin, joka tuli aluksi äänittämään teosta. Salli oli aiemmin 

työskennellyt lähinnä televisio-ohjelmien parissa. Yhteistyö laajeni kattamaan ääni- ja kuvaleikkauksen. 

Teoksen graafisen ilmeen suunnitteli ja toteutti Teppo Jäntti. Minä ja Tomi Glad otimme still-kuvat. 

Käännöksistä vastasivat Michael Garner, Kristina Haataja ja Marianne Saanila. Teoksen nimen 

kieliversioita pohdittiin perusteellisesti. Lampisuo ehdotti englanninkieliseksi nimeksi Poring, jossa 

yhdistyisivät Pori ja tylsyyttä tarkoittava boring. Garnerin mielestä englanninkielinen vastaanottaja ei 

ymmärtäisi yhteyttä. Sen sijaan hänen keksimänsä Porification vertautuu kalifornialaistumisen, Californication. 

Sama käännös toimi myös ranskaksi, mutta ruotsin kielellä päädyttiin vähemmän latautuneeseen nimeen 

Att bli björneborgare. Poriutuminen on osoittanut, että taideteoksen omaperäinen nimeäminen on hyvä keino 

edistää sen löydettävyyttä internetin hakukoneilla. 

Lampisuon kuvaustapa oli lähellä dokumentaarista. Erillinen kuvauslupa tarvittiin vain Pori Jazzien 

suljetulle festivaalialueelle. Kuvausryhmään kuuluivat Salli äänittäjänä, Lampisuo kuvaajana ja minä yleisenä 

apuna ja järjestelijänä. Teos käsittelee asioita, jotka liittyvät myös omaan elämääni. Läsnäoloni teoksessa on 

monitasoista. 

Poriutuminen-teoksen elokuvateatteri- ja näytöslevitykseen tarkoitettu versio valmistui alkuvuonna 

2006 ja sai ensi-iltansa View06-festivaalilla helmikuussa. Lampisuo jatkoi materiaalin työstämistä Sallin 

kanssa kevään aikana. Teoksen televisioversiossa jaetun kuvapinnan sommitelma poikkeaa Yleisradion 

tuottaja Sari Volasen toivomuksesta hieman screening-versiosta. 

Poriutumisen installaatioversio leikattiin kuvatusta materiaalista erikseen. Installaatiossa on viisi 

synkronoitua kuvakanavaa. Jokainen kuva on jaettu kahtia, diptyykiksi, joten installaatioprojisointi koostuu 

yhteensä kymmenestä näkymästä. Myös ääni on kymmenkanavainen. Installointia testattiin ennen 

näyttelypystytystä tarkoitukseen vuokratussa hallissa. Näytteillepano edellyttää erillisiä seinärakenteita, joita 

voidaan muokata erilaisten näyttelytilojen ehdoilla.  

Lampisuon ainoa oma työkorvaus vuonna 2005 oli Visekin myöntämä henkilökohtainen 1 000 

euron apuraha. Kun varmistui, että AVEK:in ja Yleisradion tuotantotuet saadaan anotun suuruisina, 

taiteilijalle voitiin maksaa budjetoidun suuruinen palkkio taannehtivasti. Poriutumisen tuotantobudjetti oli 

18 912 euroa (Itu 4.6.2007B). Lisäksi Poriutumisen installaatioversiolle Rauman taidemuseoon ja Muu 

galleriaan saatiin koottua oma tuotantobudjettinsa, yhteensä 12 009 euroa (Itu 1.9.2006B). Se tarvittiin 

mittaviin laite-, rahti-, rakenne-, matka- ja aputyövoimakuluihin.  
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KUVA 30. Tanja  Kois t i la :  Ruodot .  Tytär ,  Helena Laxén.  

St i l l -kuva v ideo t eokses ta .  TG 2006. 
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KUVA 31. Tanja  Kois t i la :  Ruodot .  Rekvis i i t taa .  TG 2006. 
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KUVA 32 (y l lä ) .  Tanja  Kois t i la :  Ruodot .  Tytär  ja  mummo, 

roo l e i s sa  Helena Laxén ja  Hilkka Väre .  St i l l -kuva v ideo t eokses ta .  AJM 2006. 

KUVA 33. Tanja  Kois t i la :  Ruodot .  I sä ,  roo l i s sa  Jor i  Halt tunen .  

St i l l -kuva v ideo t eokses ta .  TG 2006. 
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KUVA 34 (y l lä ) .  Tanja  Kois t i la :  Ruodot .  Teos  kuvat t i in  aut io ta lossa  ja  s en  ympär i s tö ssä  

Kankaanpään Hapuan ky lä l lä .  S isäkuvat  lavas t e t t i in  ta loon .  

Por ta i l la  Helena Laxén,  puomissa  Kimmo Väntt inen .  AJM 2006. 

KUVA 35. Tanja  Kois t i la :  Ruodot .  Rekvis i i t taa .  AJM 2006. 
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5.4  Tanja Koist i la: Ruodot 

Tanja Koistilan käsikirjoittama, ohjaama, lavastama ja puvustama Ruodot-teos piti käsikirjoituksen mukaan 

kuvata vettyneessä talossa ja harmaissa syysmaisemissa (Itu Ruodot 2004–2005). Taiteilija avustajineen ajeli 

katsastamassa pohjoissatakuntalaisia autiotaloja. Sopivannäköinen rakennus osui kohdalle Kankaanpään 

Hapuan kylältä. Viereistä peltoa kyntänyt maamies tunsi talon omistajan, jolta kuvauslupa heltisikin 

joustavasti. Muut kuvauspaikat etsittiin talon läheisyydestä. 

Ruodoissa oli neljä näyttelijää. Pääosaan kiinnitettiin vain viikkoa ennen kuvauksia nuori 

teatteriharrastaja Helena Laxén. Mummoa näytteli Hilkka Väre, jolle rooli oli elämän ensimmäinen. 

Ammattinäyttelijöitä olivat isän roolissa Jori Halttunen ja tytön miesystävää esittänyt Timo Ruuskanen. 

Koira oli Nelli, Koistilan perheen pystykorva. 

 Eri ikäisten näyttelijöiden löytäminen oli vaativaa, olihan kolmen henkilön määrä kuulua 

uskottavasti samaan sukuun. Uskoisin, että tarinan henkilökohtaisuus lisäsi haastetta. Käsikirjoittaja-

ohjaajan piti kyetä samaistumaan näyttelijöiden esittämään perheyhteisöön. Etsimme näyttelijöitä muun 

muassa Suomen näyttelijäliiton luettelosta, kouluista, teatteriharrastajien keskuudesta ja Lainsuojattomat-

festivaalin näytännöistä. Yksityiskohtana mainittakoon, että mummon esittäjä Hilkka Väre ei löytynyt 

näyttämöltä, vaan erään esityksen katsomosta. 

Tuotantoryhmä koottiin pääasiassa Elokuvaosuuskunta Lekan kautta. Apulaisohjaaja Timo 

Turunen tuki Koistilaa ohjaustyössä ja kuvaustilanteiden hallinnassa. Kuvaajana oli Ville Vainio ja 

valaisijana Raine Toikkanen. Äänitykset teki Kimmo Vänttinen. Äänisuunnittelun ja -leikkauksen teki Mika 

Niinimaa ja grafiikat Tero Kontinen. Lavastuksessa avusti Ari Pelkonen ja kuvauksissa Antti-Jussi 

Marjamäki. Sekä Marjamäki että Tomi Glad ottivat still-kuvia. 

Myöhemmin Koistila päätyi myös leikkaamaan teoksen Timo Turusen kanssa. Leikkaustyö tehtiin 

Muu ry:n MediaBasen kalustolla. 

Tuottajalle teoksen rakenne ja taiteilijan kokemattomuus tiesivät enemmän töitä, mutta myös 

mahdollisuutta vaikuttaa teoksen toteutukseen. Roolitus, kuvauspaikkojen etsintä ja tuotantoryhmän 

rekrytointi veivät meiltä suunniteltua enemmän aikaa. Kuvausajankohtaa jouduttiin liu’uttamaan yhä 

myöhempään syksyyn. Kuvausviikolla Hapuan kylä olikin jo paksun lumen peitossa. Valkoiset, lumisateiset 

ja sumuiset maisemat antoivat teokselle odottamattomat lavasteet. 

Kyläyhteisö tarjosi kodikkaat puitteet kuvausryhmän työskentelylle. Majoitus- ja muonituspalvelut 

löytyivät läheltä. Kuvausviikolla improvisoitiin kuva, jossa mustikat vierivät lattialle. Marjat saatiin 

majatalon pakastimesta. Itse kävin kuvauspaikalla sekä etukäteen että kuvausviikolla. Päivystin Porista käsin 

ja avustin hankkimalla tuoreeltaan tarvittavaa rekvisiittaa tai muuta välttämätöntä.  

Ruodoissa Tanja Koistila työskenteli ensimmäistä kertaa tuotantoryhmän ja näyttelijöiden kanssa. 

Hän oli neljästä taiteilijasta nuorin sekä iältään että ammatilliselta historialtaan ja omasi vähiten kokemusta 

videoteosten tekemisestä. Ruotojen tuotannossa hän joutui kohtaamaan suuria ammatillisia haasteita. Jo 

teoksen tekemiseen tarvittavan rahamäärän suuruus huimasi. 

Koko syksyn 2005 kamppailimme rahojen riittävyyden kanssa. Koistilalle oli selvää, että teos piti 

tehdä, vaikka hänelle itselleen ei riittäisi palkkarahoja. Kokiessaan epävarmuutta oman palkkansa maksusta, 

joutui hän arkeaan rahoittaakseen tekemään samaan aikaan myös muita töitä.  
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KUVA 36. Tanja  Kois t i la :  Ruodot .  Teoksen 

kuvausa ikataulun laat imises ta  vas tas i  

apula i soh jaa ja  Timo Turunen .  TPL 2012. 

!

Lisää ristipainetta aiheutti se, että nuorista elokuvantekijöistä koostunut työryhmä ei luottanut 

minuun tuottajana. Kokonaisuus oli kunnianhimoiselle taiteilijalle vähintäänkin vaikea. Rahoituspäätösten 

viivästymisen ja epävarmuudessa elämisen tukaluutta helpotti käytännön toimiin tarttuminen.  Niin 

lavastusten rakentaminen kuin kuvauksetkin toteutuivat hyvässä ilmapiirissä. 

Koistilan ainoa työkorvaus vuonna 2005 oli Visekin myöntämä 1 300 euron apuraha eli hänellekin 

voitiin maksaa budjetoidun suuruinen palkkio vasta taannehtivasti. Ruotojen kaikkien versioiden 

tuotantobudjetti on kokonaisuudessaan 36 800 euroa (Itu 4.6.2007C). Lopulta teoksen tuotantokulut jopa 

alittivat ennakoidun, johtuen muun muassa budjetoitua edullisemmista laite- ja kuvauspaikkakuluista sekä 

Koistilan taiteellisista ratkaisuista. 

 

 

 

 

 

 

KUVA 37. Tanja  Kois t i la  ja  kuvaa ja  

Vil l e  Vainio .  AJM 2006. 
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KUVA 38. Lena Séraphin :  Ke l lo  & Kulta .  Erikin roo l i s sa  Mikko Kouki .  

St i l l -kuva v ideo t eokses ta .  PA 2006. 
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KUVA 39 (y l lä ) .  Lena Séraphin :  Ke l lo  & Kulta .  Ali san roo l i s sa  Marika Parkkomäki .  

St i l l -kuva v ideo t eokses ta .  PA 2006. 

KUVA 40. Lena Séraphin :  Ke l lo  & Kulta .  Ke l lo s epän roo l i s sa  Rabbe Smedlund.  

St i l l -kuva v ideo t eokses ta .  PA 2006. 
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KUVA 41. Lena Séraphin :  Ke l lo  & Kulta .  Teos  kuvat t i in  Hels ing in 

Ke l lomes tar i en  l i ikkeessä  Korkeavuorenkadul la .  TPL 2006. 

KUVA 42. Lena Séraphin (vas . ) ,  Jukka Hil tunen ,  Ri ina Liukkonen 

ja  Pe l l e  Venet joki .  TPL 2006. 
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5.5  Lena Séraphin: Kello & Kulta 

Lena Séraphinin käsikirjoittama Kello & Kulta osoittautui jo ennakkolaskelmissa neljästä teoksesta 

kalleimmaksi toteuttaa. Käsikirjoitus ja toteutussuunnitelmat etenivät hitaasti. Syksyn 2005 teos oli 

käytännössä lepotilassa, johtuen tuottajan muista tuotantokiireistä ja taiteilijan päätoimisesta opetustyöstä 

Lahden ammattikorkeakoulussa (Itu 6.2.2006). 

Käsikirjoitus oli lyhytelokuvamainen ja Séraphinin ideat visuaalisuudesta ja näyttelijätyöstä 

vahvistivat vaikutelmaa. Kuvakäsikirjoitusvaiheeseen päästiin vuoden 2006 puolella. Lokakuussa teos 

kuvattiin ja leikkaus ja äänityöt saatiin alkuun. Tuotantoryhmän kokoonpano tuki elokuvallisuutta; 

kuvaajana toimi Tuomo Hutri, äänisuunnittelijana Pertti Venetjoki, visualistina Bo Haglund. Näyttelijöiksi 

valittiin Marika Parkkomäki, Mikko Kouki ja Rabbe Smedlund. Maskeeraajana oli Tuija Luukkainen. 

Lena Séraphin vastasi roolituksesta ja keskeisen työryhmän valinnasta. Kokeneet ammattilaiset 

halusivat mukaan itselleen mieluiset työtoverit. Kuvaaja suositteli valaisijaa. Sekä kuvaaja, valaisija että 

äänisuunnittelija toivat ryhmään omat assistenttinsa. Maskeeraaja löytyi näyttelijän suosituksesta. 

Kuvauspaikkoja etsittiin Satakunnan alueelta, Antti-Jussi Marjamäki kiersi kuvaamassa 

persoonallisia kelloliikkeitä. Lopulta kuitenkin kuvauksiin vuokrattiin sama helsinkiläinen kelloliike, joka oli 

Séraphinia innoittanut jo käsikirjoitusvaiheessa. Visualisti Bo Haglund teki tilassa hienosäätöä. Suuri osa 

runsaasta rekvisiitasta ja lavasteista oli kelloliikkeen alkuperäistarpeistoa. Liikkeen omistajat seurasivat 

kuvauksia, joten lupien kysyminen tarvittaviin tavaroihin ja muutoksiin oli helppoa (Itu 10.10.2006). 

Ennakkotuotannossa ja kuvausjärjestelyissä minua avusti Marjamäen lisäksi Essi Ojanperä. 

Kuvauksissa kuvaussihteerinä toimi Riina Liukkonen. Still-kuvat otti Pasi Autio.  

Kuvausten ajan pukeutumis-, maskeeraus- ja taukotilana toimi tarkoitukseen vuokrattu linja-auto, 

joka voitiin ajaa kelloliikkeen välittömään läheisyyteen. Muonitus tilattiin erikseen ja ruoka toimitettiin 

lämpimänä bussiin tarjolle. Helsingin kaupungin Rakennusviraston katu- ja puisto-osasto avusti sekä 

pysäköintitilojen varaamisessa linja-autoa varten että kelloliikkeen edustan pitämiseksi vapaana. 

Kuvaukset tehtiin yhden viikonlopun aikana. Olin kuvauksissa paikalla koko ajan. Varmistelin 

asioiden sujuvuutta ja hoidin juoksevia asioita, kuten matkalaskuja ja sopimusten allekirjoituksia. Päivät 

olivat pitkiä ja intensiivisiä, mutta sujuivat suunnitellusti. 

 

Kellossa ja Kullassa projektin koti-teema on vertauskuvallinen. Koti on yhtä kuin taiteilija itse. Séraphin kertoo 
kuvanneensa omia, epämiellyttäviä alter-egojaan. –Taustalla on freudilainen ajatus siitä, että se mikä on lähinnä, 
on tosiasiassa kaikkein kauimpana, pelottavinta ja kauhistuttavinta. 

(Kangas 2006) 

 

Ensimmäisen raakaleikkauksen teki Samu Kuukka. Siitä eteenpäin Lena Séraphin leikkasi teosta yhdessä 

Muu ry:n Hannu Kärenlammen kanssa. Alku- ja lopputekstit suunnitteli Mikko Laasola. Värimäärittelyn 

teki Inka Ruohela Generator Postissa. 

Séraphinin suunnitelmissa teokseen olisi tullut tilaussävellysmusiikkia. Musiikin käytöstä luovuttiin, 

kun aiottu säveltäjäyhteistyö ei edennyt. Lena Séraphin käänsi itse teoksen ruotsiksi ja yhdessä Pierre 

Séraphinin kanssa ranskaksi. Englanninnoksen teki Patricia Ellis. 

Teoksen tuotantobudjetti oli 49 168 euroa (Itu 20.3.2008). 
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5.6  Näytteil le 

Lauri Anttila on ”kirjoittanut videosta välineenä, jonka avulla voi tuoda esiin muistin ja ajan toiminnan: 

’Kävely teosten seassa on analoginen ajassa tapahtuvalle teokselle – valon, äänen ja kuvan yhteistapahtu-

malle. Myös videota voidaan käyttää kuin teososaa ja näin ympäröidä fyysisesti kokija (ei enää katsoja)’” 

(Yli-Annalan 2007, 143 mukaan Anttila 1989, teoksessa Ajatus ja havainto: kirjoituksia vuosilta 1976–1987).  

Olin vuonna 2003 vaikuttunut Ateenassa näkemästäni Ann-Sofi Sidenin moniosaisesta 

videoinstallaatiosta Warte mal!, suomeksi Odota minua! Teoksen aihe ja tuotantotapa olivat aivan erilaiset 

kuin Itu – videotaiteen tuotantoprojektissa, mutta kuljeskelu teoksen sisällä, videolta toisen luo, oli kuin 

kurkistelua talosta toiseen. Mikäli muistan oikein, ei teokseen liittynyt mitään erityistä ”kylärekvisiittaa”. 

Mielikuva syntyi hieman sokkeloisista seinärakennelmista sekä videoista itsestään. Samaan tapaan halusin 

rakentaa Itu – videotaiteen tuotantoprojektin teoksista kokonaisuuden, jossa voisi liikkua kuin 

naapurustossa. Kirjoitin 2005 Itu-projektin esittelymateriaaliin avaustekstin: 

 

Olipa kerran pieni kylä, jossa oli kolme kotia sekä kellokauppa. Ensimmäisessä talossa elelivät isä ja tytär. 
Toisessa talossa asui nelihenkinen perhe. Perheenisällä oli rakastajatar. Kolmanteen taloon muutti taiteilija. Hän 
tunsi kylästä vain yhden ihmisen. Kauppa oli jatkuvien ryöstelyjen kohteena. Myyjät vaihtuivat tiuhaan. 
Ensimmäisen talon tytär ikävöi mummoaan… 

 

Käyn seuraavassa läpi teosten saamia erilaisia esitysmuotoja, painottuen Rauman taidemuseon näyttelyyn, 

joka oli tuotannollisesti suuritöisin ja ensimmäisenä tuottamanani museonäyttelynä itselleni 

merkityksellisin. Ensin kuitenkin ensi-iltoihin. 

 

5.6.1 Ensi-illat 

Ei saa häiritä ja Poriutuminen saivat ensi-iltansa Av-arkki ry:n järjestämillä View06-festivaaleilla helmikuussa 

2006. Festivaali pidettiin Kulttuuritehdas Korjaamolla Helsingissä. Ensi-ilta 15.2. oli samalla koko Av-arkin 

festivaalin avajaisjuhla. Väkeä tuli paljon. Tilaisuus muistutti enemmän hilpeää baari-iltaa kuin 

taidetapahtumaa, mikä oli vähäeleisten teosten kannalta hiukan epäkiitollista. 

 Teokset esitettiin festivaalin aikana toistamiseen 17. helmikuuta järjestetyssä seminaarissa 

Mediataiteen tuotantoprosessi ja sen vaikutukset sisältöön.  Tilaisuuden juonsi Av-arkki ry:n toiminnanjohtaja Eeva 

Pirkkala. Alustin teosten tuottamisesta (Itu 17.2.2006). Esitysten jälkeen oli paneeli, jossa keskustelijoina 

olivat kanssani Av-arkki ry:n levityspäällikkö Hanna Maria Anttila ja puheenjohtaja, kuvataiteilija Pirjetta 

Brander, AVEK:n Milla Moilanen, kuvataiteilijat Seppo Renvall ja Elina Saloranta, Dina-kanavan päällikkö 

Tiina Räisä ja Yleisradion Sari Volanen. Kiinnostavasta tilaisuudesta ei valitettavasti ole säilynyt tallennetta. 

Ruotojen yhteinen screening- ja televisio-versio valmistui keväällä 2006. Teokselle järjestettiin Muu 

galleriassa oma ensi-iltatapahtuma 11. syyskuuta 2006. Teos esitettiin kolmasti illan aikana. Paikalle 

kutsuttiin teoksen tekijäryhmä, Koistilan lähipiiriä, Muu ry:n ja Av-arkki ry:n jäsenistöä, Itu – videotaiteen 

tuotantoprojektin toimijat ja sidosryhmät sekä tiedotusvälineet. (Itu 1.9.2006A, 11.9.2006B.)  

 Kellon & Kullan ensi-iltaa juhlittiin 28. toukokuuta 2007. Minä ja Séraphin teimme viime hetkeen asti 

töitä teoksen jälkituotannon kanssa. Ensi-iltajärjestelyt ja markkinointi hoidettiin enimmäkseen Muu ry:stä.  

Galleriaprojisointeina teokset näyttivät ja kuulostivat todella hyviltä. Mielestäni molemmat Muu-

maanantai -tilaisuudet olivat tuotantovaiheiden paineiden jälkeen vapautuneita ja lämminhenkisiä.  
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5.6.2 Tässä talossa, näissä huoneissa -näyttelyt 

Jokainen videoinstallaatio on uusi yritys hahmottaa sitä, miten kulttuuri kulttuurissamme esitetään (Morse 

1992/1993, 111). Näyttelyn tuottajana minua kiinnosti, miten teokset ja teosten esittämät maailmat 

nivoutuisivat toisiinsa. Kehittelin teosten näytteillepanoa Teppo Vahteriston konseptisuunnittelun kurssilla 

2005. Jälkikäteen olen kirjoittanut videoinstallaatiosta Max Ryynäsen Galleria ja museoelokuva -kurssilla 2009. 

”Installaatioteokset valtaavat kolmiulotteista tilaa eri asteisesti: kysymykseen voi tulla videoseinä, 

kineettinen maalaus, reliefi, veistos tai installaatio” (Morse 1992/1993, 116). Installaation tilallisuuden 

erityinen ulottuvuus on teoksen synnyttämä välitila. ”Mikäli myös kaksiulotteisen pinnan ulkopuoliset tila-

asemat on ladattu teoksen kannalta keskeisillä merkityksillä, kaikki mainitut asteet osallistuvat installaation 

poetiikkaan. Katsoja astuu jännitteiseen välitilaan ja valitsee reitin, roolin järjestelmässä jossa kuvat jokaisen 

ulottuvuusvaihdoksen myötä siirtyvät ontologiselta tasolta toiselle - kinesteettinen taide, kehotaide, kuvien 

taide joka lähinnä muistuttaa ruumiillistunutta käsitetaidetta.” (Morse 1992/1993, 116.) 

Galleria- ja museoelokuvakurssin esseessäni jaoin videoinstallaation kuuteen kulmaan: psykologia, 

teksti, teknologia, tila, aika ja liike (Penttinen-Lampisuo 2009B). Keskeistä tilan ja välitilan kokemisessa on 

ääni. Videoinstallaation ääni, äänen luonne ja voimakkuus tai teoksen mykkyys ovat aivan yhtä keskeinen 

osa kokemusta, välitilaa ja teoksen poetiikkaa. Monissa videoinstallaatioissa on läsnä myös ulkopuolista 

ääntä. Ääntä kantautuu muista teoksista tai kadulta. Myös kokija ja muut ihmiset voivat tahattomasti tai 

tarkoituksellisesti tuottaa ääntä teoksen tilaan ja teokseen. 

Videoinstallaatiot eivät ole vain silmän taidetta, vaan ”[n]ämä taiteet suuntaavat sanomansa täysin 

hereillä olevalle tietoisuudelle, sille tietoisuuden osalle jota kutsumme kokemukseksi” (Morse 1992/1993, 

118). Jo ennen kuin yksikään teos oli valmistunut, pohdin, miltä kävijästä näyttelyssä tuntuisi. Halusin, että 

näyttely kutsuisi viipyilemään. Että teosten monumentaalisuuden vastapainona taidemuseossa olisi myös 

tyhjiä tiloja. Tavoittelin muotoa, jossa olisi tilaa ihmisen kuljeskella ja ajatella. (Itu 2005B.) 

 

5.6.2.1 Rauman taidemuseo 

Kuten jo Itu – videotaiteen tuotantoprojektia käynnisteltäessä vuonna 2004 alustavasti sovittiin, saivat 

teokset näyttelyensiesityksensä Rauman taidemuseossa. Rauman taidemuseon näyttelytilat ovat Vanhan 

Rauman sydämessä. Päärakennus, Pinnalaksi kutsuttu 200-vuotias kivitalo, rakennettiin alun perin kauppa- 

ja asuinhuoneistoksi  (Nurmi-Nielsen 2011). Aluksi käyttöömme aiottiin Pinnalan molempia kerroksia, 

mutta suunnitelmien edetessä todettiin alakerta riittäväksi. Alakertaa kiertää  kaikkiaan yksitoista 

peräkkäistä huonetta, joista osa avautuu suurten oviaukkojen ansiosta yhtenäisiksi näyttelysaleiksi. 

Videoinstallaatio syntyy tilaan, tilassa ja tilasta. Lähtökohta on hyvin konkreettinen. ”Edellytyksenä 

on, että käytettävä tila on tyhjennetty ja pyhitetty tarkoitukseen jonkin tahon toimesta” (Morse 1992/1993, 

109). Rauman taidemuseon valkoisissa näyttelyhuoneissa on merkkejä historiasta, vinoja seiniä, 

vanhanaikaisia ikkunoita ja kaakeliuuneja. Pohdin, pitäisikö näyttelyyn tuoda lisää elämän jälkiä, jotka 

olisivat laajentaneet teoksia projisointipintojen ulkopuolelle (Itu 2005B). 

Konseptisuunnittelun kurssilla kannustettiin kehittämään ulkoteoksellisia elementtejä, jotka olisivat 

voineet toimia myös houkutteina yleisölle. Ideoin muun muassa kaupungille sijoitettavia tienviittoja, 

taidemuseon edustalle unohtuneita polkupyöriä, näyttelytilassa leijuvaa kahvin tuoksua ja postilaatikkoa, 

johon olisi voinut jättää kirjeitä taiteilijoille (Itu 2005B). Mitään näistä en lopulta toteuttanut. 
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Näyttelyn nimeksi tuli Tässä talossa – näissä huoneissa. Teosten lisäksi näyttelyyn tulivat esille 

taiteilijoiden käsikirjoituskansiot ja teosten tekijäluettelot. Ne olivat sijoitettuina kapeille patsasjalustoille 

erilliseen huoneeseen, eivät teosten viereen Mielestäni kansiot itsessään olivat hienoja ja kuvataiteen 

kontekstissa uusia ja erityisiä työvälineitä. Halusin avata Itu – videotaiteen tuotantoprojektia ja tehdä 

tuottajan työtä näkyväksi. 

Ensimmäisenä lipunmyyntiaulan jälkeen näyttelyssä kävijä astui pimennysverhon taitse Salorannan 

Ei saa häiritä -teoksen luo. Se installoitiin yhden videoprojektorin projisointina ja stereoäänellä. 

Projisointipintana käytettiin alumiinikehikkoon pingotettua valmista valkokangasta. Siitä eteenpäin kävijä 

ohjautui luontevasti avoimesta oviaukosta kahden tyhjän pikkuhuoneen läpi kohti Poriutumista. Myös toinen 

kiertosuunta oli mahdollinen, vaikka Ruotojen näyttelysalin oviaukko oli peitetty pimennysverholla. 

Poriutumisen viisikanavaiseen installaatioon tarvittiin viisi dvd-soitinta ja viisi videoprojektoria. Dvd-

soittimet synkronointiin tietokoneella. Kymmenkanavainen ääni toteutettiin kymmenellä aktiivikaiuttimella. 

Teokselle rakennettiin rakennuslevyistä projisointiseinät, jotka maalattiin harmaiksi. Seinät polveilivat 

huoneen läpi jättäen keskelle kujan näyttelykävijän kuljettavaksi. 

Varhaisissa suunnitelmissa Ruodot suunniteltiin installoitavaksi Rauman taidemuseon yläkertaan, 

joka on vinttimäinen tila tummine kattoparruineen. Teoksessa on kohtaus, jossa tytär pudottelee 

kankaanpaloja lattiaan tehdyn reiän läpi alakertaan. Tästä juontuen ajatuksena oli projisoida yksi kuva 

pystysuoralle pinnalle ja toinen katosta kohti lattiaa. 

Yläkerran installointi-idea ei olisi toiminut alakerran näyttelytilassa, jonne teos lopulta määrättiin. 

Alhaalla sijoitin Ruodot suurimpaan käytettävissä olevaan tilaan, joka on oikeastaan kahden huoneen 

yhdistelmä. Teos oli esillä kolmen synkronoidun videoprojektorin ja kolmen kaiuttimen installaationa. 

Koistila suunnitteli projisointipinnoiksi monumentaaliset suorakaiteen muotoiset laatikot, jotka täyttivät 

koko käytettävissä olevan tilan. 

Kello & Kulta sijoitettiin sisääntulosta nähden alakerran kauimmaiseen näyttelyhuoneeseen. Se 

suunniteltiin esitettäväksi yhden videokuvan projisointina, mutta suunnitelma ei toteutunut. Teoksesta 

leikattiin syksyn aikana vain raakaversio. Leikkaajayhteistyö ei ollut sujunut taiteilijan toivomalla tavalla. 

Kuvaaja Tuomo Hutri oli edellyttänyt omaan sopimukseensa kirjattavaksi, että: ”Kello & kulta -teos tai sen 

eri versiot eivät saa sisältää muiden kuin tekijän kuvaamaa ja värimäärittelyltään hyväksymää aineistoa 

ilman erillistä, kirjallista sopimusta tekijän, Séraphinin ja Muu ry:n kesken” (Itu 14.10.2006). Värimäärittely 

oli kuvaajalle ammatillisesti tärkeä periaatekysymys, mutta värimäärittelyyn varatut rahat piti säästää 

lopulliseen leikkausversioon. Vastaavasti näyttelyn toteutuminen oli tuottajan kannalta ihan yhtä tärkeää. 

Lena Séraphinille olisi värimäärittelemätönkin kelvannut väliaikaiseksi versioksi. Kun kuvaaja vakuutettiin 

siitä, että lopullinen versio tullaan vielä värimäärittelemään sopimuksen mukaisesti, päästiin näyttelyn osalta 

kompromissiin. Teos oli esillä Rauman taidemuseossa katselumonitorissa ja sen yhteydessä ilmaistiin 

kyseessä olevan keskeneräinen raakaleikkaus. Lisäksi esillä olivat Pasi Aution ottamat kolme still-kuvaa 

(kuvat 38–40). 

Tässä talossa, näissä huoneissa -näyttelyn ripustus kesti viisi päivää. Rauman taidemuseon 

museomestari Mika Kallioniemi avustajineen teki suuren työn seinien rakentamisessa ja laitteiden 

pystyttämisessä. Minä aikataulutin, tiedotin, organisoin, kuljetin, neuvottelin, ratkoin tilanteita, asensin 
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laitteita ja tein kaikkea mahdollista. Työskentelin taidemuseolla koko viikon vuorotellen Marko Lampisuon 

kanssa. Ripustuksen ohessa vuorottelimme puolivuotiaan esikoisemme hoitovuoroista. (Itu 2.11.2006.) 

Taiteilijat pystyttivät kukin omaa teostaan, paitsi Saloranta, joka ei oman raskautensa vuoksi voinut 

tulla paikalle. Museohenkilökunnan lisäksi näyttelyn valmistumisessa avustivat Essi Ojanperä ja Olli-Pekka 

Salli. Jotta aika olisi käytetty tehokkaasti, asuimme ja ruokailimme läheisessä hotellissa. (Itu 2.11.2006.) 

Näyttelyn julisteet ja kutsukortin suunnitteli Tom Backström. Avajaispäivänä pidettiin 

lehdistötilaisuus. Tiedote oli lähetetty jo aiemmin (Itu 4.11.2006). Avajaisiin oli linja-autokuljetus Porista ja 

Helsingistä, joten yleisöä tuli runsaasti. Samaan aikaan avautuivat Tuunattuja nuttuja -näyttely Pinnalan 

yläkerrassa ja Teemu Kankaan, Jussi Matilaisen ja Janne Rahkilan ryhmänäyttely taidemuseon Einola-

rakennuksessa. Avajaiset valokuvasi Vappu Jalonen. Valmis näyttelyä dokumentoitiin sekä videoimalla että 

valokuvaamalla. 

Näyttelyn tuottaja oli Satakunnan taidetoimikunta, joka vastasi näyttelyn 8 280 euron 

kustannuksista. Summassa ei ole mukana minun läänintaiteilijanpalkkaani. Lisäksi Rauman taidemuseo  

vastasi vakituisen henkilöstönsä kuluista, kutsupostituksen kuluista ja osittain myös näyttelyrakenteista. 

Marko Lampiusuolla oli Suomen Kulttuurirahaston Satakunnan rahaston apuraha, jota kohdennettiin 

Poriutumisen  installointikuluihin. (Itu 14.11.2006.) 

 

5.6.2.2 Muu Gallery 2007 

Tässä talossa, näissä huoneissa -näyttely avautui Helsingissä Muu-galleriassa 22.2.2007. Näyttely oli osa Av-

arkki ry:n View07-festivaalia. Näyttelyn tuotannosta vastasi Muu ry, Av-arkki ry:n, festivaalisponsori ProAv 

Saarikon ja Satakunnan taidetoimikunnan myötäavustuksella. Lisäksi Poriutumisen installointikuluihin 

käytettiin Lampisuon henkilökohtaisia avustuksia. 

Työskentelin jälleen näyttelyssä koko ripustuksen ajan, yhdessä taiteilijoiden, galleriahenkilöstön ja 

avustajien kanssa. Galleriatila oli huomattavasti Rauman taidemuseon alakertaa pienempi. Installointi oli 

tiivis, yhdestä teoksesta astuttiin suoraan seuraavaan ilman hengähdystaukoja. Raumalla tavoitellun väljän 

kylämäisyyden sijaan esillepano oli ikään kuin kaupunkimaisempi ja korosti mielestäni teosten psyykkistä 

intensiteettiä. Ruodot installoitiin triptyykiksi, jossa projisointipintoina oli kolme levyä. Poriutuminen  oli esillä 

viiden projisointipinnan muodostamana puolikaarena. Ei saa häiritä sijoitettiin gallerian studiotilaan, joka 

on nimenomaan suunniteltu yksikanavaisten videoteosten esittämiseen. Kello & Kulta -teoksen leikkaus oli 

yhä kesken, joten teos ei ollut lainkaan mukana näyttelyssä. 

 

5.6.3 Televisioesitykset Yleisradiossa 

Käsikirjoitustyöpajassa pidetyn pitsauspäivän jälkeen taiteilijat tapasivat vielä toisenkin kerran porukalla 

Yleisradion edustajia. Lisäksi minulla ja Ylen ja AVEK:in edustajilla oli yksi yhteistapaaminen. Ennen 

lopullista masterointia teoksista toimitettiin dvd:t Sari Volasen kommentoitavaksi. Muilta osin 

yhteydenpito tapahtui lähinnä sähköpostitse.  

Yle esitti teokset televisiossa ensimmäisen kerran 3. helmikuuta 2008 Uusi Kino-ohjelmassa ja pian 

sen jälkeen uusintana Teema-kanavalla. Uusi Kino oli poikkeuksellinen, kestoltaan avoin ohjelmapaikka 

sunnuntain myöhäisillassa, joten se soveltui hyvin kokeilevien tuotantojen esittämiseen.  
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Yleisradiolla oli sopimuksen mukaan viiden vuoden rajaton yksinoikeus esittää teoksia Suomen 

televisiossa (Itu 30.10.2006). Yle käyttikin oikeuttaan useita kertoja. Sopimus ei mainitse Ylen Areena-

verkkopalvelua, joka avautui vuonna 2007. Oikeastaan on harmillista, että teoksia ei ole siksi voinut katsella 

Ylen verkkosivuilta. 

 Ensiesitys keräsi saamieni tietojen mukaan nelisenkymmentätuhatta katsojaa. Se oli televisio-

ohjelmalle hyvin vähän, mutta kuvataidenäyttelyiden kävijämääriin verrattuna erittäin paljon. (Penttinen-

Lampisuo, 2009A.) 

Toimitin sopimuksen mukaisesti Yleisradiolle tiedotusaineistoa. Markkinoinnissa ja ohjelma-

tiedoissa Yle käytti ohjelmanimikkeenä Itu-projektia. Kerran ruutuoppaaseen syötetty, informaatioltaan 

niukka ja mielestäni epäkiinnostava ilmaus toistui niissä uusinnoissa, joissa Yle esitti kaikki neljä teosta 

kerralla. Houkuttelevampaa olisi ollut ohjelmatiedoissa korostaa kuvataiteilijoiden nimiä ja teosten koti-

teemaa. Yksittäin esitettäessä ohjelmanimikkeinä käytettiin teosten nimiä. 

En muista, että Ylen tiedotusosasto olisi koskaan ollut suoraan yhteydessä minuun. Tiedotin 

teosten televisioensiesityksestä omatoimisesti ja lähetin teosnäytteitä paikallisille tiedotusvälineille Porin 

seudulla (Itu 24.1.2008). Uusintaesityksistä en saanut Yleltä ennakkotietoa, joten en voinut niistä myöskään 

tiedottaa. 

 

5.6.4 Muita näyttelyitä, näytäntöjä ja levitystoimintaa 

Teosten festivaalilevityksestä vastasi Av-arkki ry, mutta tein osaltani levitystyötä Satakunnan alueella. 

Kaikki teokset on esitetty Rauman Blue Sea Film Festivaalilla ja Pohjois-Satakunnan taideviikoilla 2008.  

Ei saa häiritä esitettiin Kettupäivillä 2006 ja Kello & Kulta 2007. Ruodot ja Ei saa häiritä esitettiin Arktisen 

Upeeta festivaalilla Jyväskylässä 2006. Poriutuminen ja Ei saa häiritä  osallistuivat Upsalan elokuvajuhlille 

2006. Ei saa häiritä on ollut esillä myös Oberhausenin ja Kasselin elokuvajuhlilla sekä Lophemin 

taidehallissa 2006. Ruodot oli esillä sisustusliike Skannossa 2007. 

Kaikki teokset on esitetty myös Creative Futures -konferensissa Porissa 2007 ja Kino-Kaiku-

ohjelmistossa Helsingissä 2010. Molempiin näytäntöihin liittyi myös oma alustukseni. 

 

 

Päätökset !
                

  2006     2007 

    

         !

Yle-sopimus 
Kello & Kulta 

 ^  

 

Tuotanto !

 
Näyttely Muu Gallery / 
View-festivaali 

     ^ 

 
Ei saa häiritä 
Generaattorigalleriassa 

 

Kello & Kulta 
Ensi-ilta 
Muu-maanantai 

     ^ 

Raportteja AVEK, TKT, 
OPM, SKR Uusimaa. 

 

AVEK-raportti 
Kello & Kulta 

 ^  

 

VET-päätös 
Kello & Kulta 

           ^  

 

Verkkosivu-uudistus 
Satakunnan taidetoimikunnassa. 
                    Ruotojen ja Poriutumisen 
                    installaatiodemojen editointi. 

 

Arkistokappaleiden toimitukset: 
Taiteilijat, Muu ry, Av-arkki ry, Yle, SES. 

 Kolmen teoksen dvd-valikot 
ja dvd-masteroinnit. 

 Teokset ja puheenvuoro 
Creative Futures 
-seminaarissa. 

     ^ 

 
 
Artikkelit Arsis ja Katse 
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KUVIO 6.  I tu  – v ideo ta i t e en  tuo tantopro j ekt i ,  a ika jana 2007–2012. TPL 2012.  

 

Vuonna 2007 olin mukana työryhmässä kuratoimassa Generaattorigallerian näyttelytoiminnan 

avausta Porin Puuvillan alueella. Valitsimme mukaan Elina Salorannan Ei saa häiritä. Teos asetettiin esille 

projisoinnin sijaan litteältä tv-näytöltä. 

Poriutuminen tuli täysimittaisena installointina esille Rauman ja Helsingin jälkeen kolmannenkin 

kerran, kun Marko Lampisuo piti yksityisnäyttelyn kesällä 2008 porilaisessa Galleria 3h+k:ssa. Näyttely 

liittyi Porin 450-vuotisjuhlavuoden ohjelmaan. 

Valtion nykytaiteen museo Kiasma osti Lena Séraphinin Kello & Kulta -teoksen vuonna 2008. Teos 

oli ensimmäistä kertaa esillä näyttelyssä Kiasman Mediateekissä osana Oikeilla jäljillä -kokoelmanäyttelyä 

vuonna 2009. 

Muu ry:n oli tarkoitus julkaista teokset dvd-levyllä. Levyt masteroitiin  ja valikot ja labelit 

suunniteltiin osana teosten jälkituotantoprosessia. Vähittäismyynnistäkin oli puhe. Julkaiseminen jäi 

muiden töiden jalkoihin, kunnes 2011 Muu ry kokosi teokset neljän dvd-levyn boxiksi. Levyistä otettiin 

muutaman kymmenen kappaleen painos teosten promotointiin. Osallistuin dvd-vihkon toimitukseen. 

 

5.6.5 Arkistoinnista 

Teoksista teetettiin Yleisradiolla ostopalveluna digibeta-nauhat mahdollisimman laadukkaiden 

arkistokappaleiden saamiseksi. Teokset on Yleisradion lisäksi arkistoitu Av-arkkiin ja Kuvataiteen 

keskusarkistoon. Lisäksi minulla ja taiteilijoilla on kullakin hallussamme omat digibeta-kappaleet. 

Teokset tarkastutettiin Valtion elokuvatarkastamossa. Suomessa on paljon videotaideteoksia, joita ei 

ole tarkastettu, kuten ei kuvataideteoksia yleensäkään tarkasteta viranomaisten toimesta ennen esittämistä. 

Itu – videotaiteen tuotantoprojektissa halusin tarkastuksen teettää, koska teokset ovat verraten 

lyhytelokuvallisia. En halunnut tarkastuksen puuttumisen koituvan levityksen rajoitteeksi. Tarkastukseen 

liittyi myös teosten tunnistenumerointi.  

Poriutuminen, Ei saa häiritä ja Ruodot sallittiin esitettäviksi kaiken ikäisille (Itu 18.12.2006, 

20.12.2006A&B). Kello & Kulta hyväksyttiin esitettäväksi ja levitettäväksi 11 vuotta täyttäneille (Itu 

8.10.2007). Yhden nopean ja hämärässä huoneessa tapahtuvan puukotuksen sisältämä teos arvioitiin yhtä 

haitalliseksi lapsikatsojien kehitykselle kuin esimerkiksi Taru Sormusten Herrasta -elokuvatrilogia. 

                

2008                2009                2010                2011               2012 !

 
 

Kello & Kulta 
Ostosopimus Kiasma 

    
 

Uudistuksia 
taidehallinnossa. 
 
Ensiesitykset 
Uusi Kino TV2 ja Teema 
 
Poriutuminen 
Galleria 3h+k:ssa 
 

      

 
Näytäntö ja 
alustus 
Kino-Kaiku 

        
 

 
Dvd-boxi 
promo- 
käyttöön 

        
 

 
Yle-sopimus päättyy. 
 
Muu ry:n oikeus luovuttaa 
taloudellisia oikeuksia päättyy. 

        
 

 
Tutkielma 

        
  

Työ taidetoimikunnassa 
päättyy. Myyntipykälä 
taiteilijan, tuottajan ja Muu 
ry:n sopimuksessa raukeaa.  

    
 

 
Kello & Kulta 
esillä 
Kiasmassa 
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Valtion elokuvatarkastamo on lopetettu ja tarkastuskäytäntö on Suomessa muuttunut vuoden 2012 

alusta. Muutoksen myötä Kello & Kulta -teoksen ikäraja nousi 12 vuoteen. (www.meku.fi#) 

 

5.6.6 Tiedotus, markkinointi ja verkostot  

Tavoitteena oli tiedottaa aktiivisesti ja avoimesti koko projektin ajan. Sosiaalinen media ei vielä Itu – 

videotaiteen projektin aikaan ollut yleisesti käytössä. Haasteena olivatkin Muu ry:n, Av-arkki ry:n ja 

Satakunnan taidetoimikunnan omat tiedotuskanavat ja niiden erillisyys. Satakunnan taidetoimikunta uudisti 

verkkosivustonsa vuonna 2007, jolloin ensimmäistä kertaa pääsin itse päivittämään projektieni nettitietoja. 

Läänintaiteilijahankkeeni on työsuhteen päätyttyä arkistoitu verkko-osoitteeseen 

http://www.satakunnantaidetoimikunta.net/index.php?p=155. 

Alkuvuonna 2005 Av-arkin View05-festivaalin näytäntöjen alussa esitettiin Itu-projektin teaseria, 

jonka toteuttivat Azar Saiyar ja Joonas Kiviharju. Festivaalilla oli jaossa myös pieni Itu-esite, jonka 

suunnitteli Satakunnan taidetoimikunnan työharjoittelija Jonne-Pekka Stenroos. 

View05:n aikana järjestettiin Itu – videotaiteen tuotantoprojektin ja festivaalin kuraattorivieraiden 

yhteistapaaminen, jossa Koistila, Lampisuo, Saloranta ja Séraphin esittelivät teosideoitaan ja 

käsikirjoituskansioitaan. Minä ja ohjausryhmän edustajat olimme myös mukana. Kansainväliset kuraattorit 

tulivat Iso-Britanniasta, Ruotsista, Tanskasta ja Yhdysvalloista. Kävin Itu – videotaiteen tuotantoprojektin 

aikana esittelemässä teosideoita ja teoksia muutamille taidemuseoiden kuraattoreille eri puolella Suomea 

sekä Tukholman seudulla. Tapaamiset olivat mielenkiintoisia, mutta eivät johtaneet näyttely-yhteistyöhön. 

Av-arkki ry toteutti suomenkielisen ja englanninkielisen Tässä talossa, näissä huoneissa -esitteen ja jakoi 

sitä laajana kansainvälisenä markkinointipostituksena yhteistyökumppaneilleen syksyn 2006 aikana. Vuonna 

2007 Av-arkin levityskatalogissa julkaistiin Minna Kontkasen artikkeli Itu-project produced polished video works. 

Satakunnan Kansa kirjoitti Itu – videotaiteen tuotantoprojektista useissa eri vaiheissa (Laine 2004, 

Ylhäinen 2006, Heljakka 2006, Ahonen 2008). Useat alueelliset tiedotusvälineet Satakunnassa huomioivat 

Rauman taidemuseon Tässä talossa, näissä huoneissa -näyttelyn 2006 ja teosten televisioesitykset 2008. 

AVEK-lehti ja Taiteen keskustoimikunnan Arsis-lehti julkaisivat projektin asianosaisten laatimia 

artikkeleita. Tässä talossa, näissa huoneissa -näyttelyistä julkaistiin kritiikit Satakunnan Kansassa, Länsi-

Suomessa ja Helsingin Sanomissa (Heljakka 2006, Krappe 2006, Heinänen 2007B).
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KUVA 43 (y l lä ) .  Toteutumaton luonnos  Kois t i lan Ruodot- t eoksen es i t tämiseks i  kahden 

pro j ekt ion ins ta l laat iona Rauman ta idemuseon y läkerrassa .  TPL 2005/2012. 

KUVA 44. Toteutumaton luonnos  Séraphin in Ke l lo  & Kulta  - t eoksen es i t tämiseks i  yhden kuvan 

pro j i so in t ina Rauman ta idemuseon a lakerrassa .  TPL 2005/2012. 
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KUVA 45 (y l lä ) .  Rauman ta idemuseon näyt t e l yn  konsep to in t ia .  TPL 2005/2012. 

KUVA 46. Rauman ta idemuseon näyt t e l yn  sommit t e lua poh jap i i r roksen ja 

v ideopro j i so in t i en  p i eno i smal l i en  avu l la .  TPL 2012. 
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KUVA 47. Tässä ta lossa ,  nä is sä  huone i s sa  -näy t t e l yn  ins ta l lo in t i suunni t e lma Rauman 

ta idemuseon a laker taan.  TPL 2006/2012. 

.  

!



!

!

Penttinen-Lampisuo 2012!

104!

 

KUVA 48 (y l lä ) .  Tanja  Kois t i la :  Ruodot .  Kolmen v ideopro j ektor in  asennus katon ra jaan Rauman 

ta idemuseossa .  TPL 2012. 

KUVA 49. Tanja  Kois t i la :  Ruodot .  Kolmen dvd-so i t t imen ja  synkrono int i t i e tokoneen kote lo in t i  

Rauman ta idemuseossa .  TPL 2012. 
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KUVA 50 (y l lä ) .  Marko Lampisuo :  Por iu tuminen .  Ins ta l lo in t i suunni t e lma Rauman 

ta idemuseoon .  Mal l innus Marko Lampisuo 2006. 

KUVA 51. Marko Lampisuo :  Por iu tuminen .  Viis i  dvd-so i t in ta  ja  synkrono int i t i e tokone 

asennet tu ina pro j i so in t i s e inän taakse .  Vrt .  s in i s e t  ne l iö t  kuvassa  50.  TPL 2006.  

!
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KUVAT 52–53. Marko Lampisuo :  Por iu tuminen .  

Tässä ta lossa ,  nä is sä  huone i s sa  -näy t t e l y  Rauman ta idemuseossa .  TPL 2006. 
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KUVA 54 (y l lä ) .  Tässä ta loss sa ,  nä is sä  huone i s sa  -näy t t e l yn  ava ja i s e t .  Puhumassa 

näyt t e l yamanuenss i  Henna Paunu.  Tausta l la  Marko Lampisuon Por iu tuminen .  VJ 2006. 

KUVA 55. Tässä ta loss sa ,  nä is sä  huone i s sa  -näy t t e l yn  ava ja i s i s sa  ta idemuseon johta ja  Janne 

Koski  (vas . ) ,  Ti i ra  Lampisuo (kanto l i inassa) ,  tuo t ta ja  Tuul i  Pent t inen-Lampisuo ,  ta i t e i l i ja t  

Lena Séraphin ,  Marko Lampisuo ja  Tanja  Kois t i la .  Tausta l la  Por iu tuminen .  VJ 2006. 
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KUVAT 56–57. Tanja  Kois t i la :  Ruodot .  

Tässä ta lossa ,  nä is sä  huone i s sa  -näy t t e l y  Rauman ta idemuseossa .  TPL 2006. 
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KUVA 58 (y l lä ) .  Tanja  Kois t i la :  Ruodot .  

Tässä ta lossa ,  nä is sä  huone i s sa  -näy t t e l y  Rauman ta idemuseossa .  TPL 2006. 

KUVA 59. Tanja  Kois t i la :  Ruodot .  Tässä ta lossa ,  nä is sä  huone i s sa  -näy t t e l yn  ava ja i s e t  

Rauman ta idemuseossa .  VJ 2006.  

 

!



!

!

Penttinen-Lampisuo 2012!

110!

 

 

KUVA 60 (y l lä ) .  El ina Saloranta :  Ei saa häir i tä .  

Tässä ta lossa ,  nä is sä  huone i s sa  -näy t t e l y  Rauman ta idemuseossa .  TPL 2006. 

KUVA 61. El ina Saloranta :  Ei saa häir i tä .  Tässä ta lossa ,  nä is sä  huone i s sa  -näy t t e l yn  ava ja i s e t  

Rauman ta idemuseossa .  VJ 2006. 
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KUVA 62 (y l lä ) .  Lena Séraphin :  Ke l lo  & Kulta .  

Tässä ta lossa ,  nä is sä  huone i s sa  -näy t t e l y  Rauman ta idemuseossa .  TPL 2006. 

KUVA 63. Lena Séraphin :  Ke l lo  & Kulta .  Tässä ta lossa ,  nä is sä  huone i s sa  -näy t t e l yn  

ava ja i s e t  Rauman ta idemuseossa .  VJ 2006.  

!
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KUVA 64. Kutsukort t i .  Tässä ta lossa ,  nä is sä  huone i s sa  -näy t t e l y  Rauman ta idemuseossa .  

Kor t in  graa f inen suunni t t e lu :  Tom Backström, va lokuva TG 2005. TPL 2012. 

KUVA 65. Näyt t e ly ju l i s t e e t .  Tässä ta lossa ,  nä is sä  huone i s sa  -näy t t e l y  Rauman ta idemuseossa .  

Jokaise l l e  t eokse l l e  to t eu te t t i in  oma ju l i s t e .  Graaf inen suunni t t e lu :  Tom Backström, ju l i s t e iden 

va lokuvat  TPL 2005, TG 2005, AJM 2005, PA 2006. TPL 2012.  
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KUVA 66 (y l lä ) .  Av-arkki ju lkais i  s ekä suomen-  e t tä  eng lanninkie l i s en  Tässä ta lossa ,  nä is sä  

huone i s sa  - e s i t t e en ,  j o ta  jae t t i in  vuoden 2006 l ev i ty skata log in  vä l i s sä .  Esi t t e en  suunni t t e l i  Vesa 

Vehvi lä inen noudate l l en  Av-arkki ry :n  graa f i s ta  i lmet tä .  TPL 2012. 

KUVA 67. Av-arkki ju lkais i  Minna Kontkasen ar t ikke l in  I tu  – v ideo ta i t e en  

tuo tantopro j ekt i s ta  vuoden 2007 l ev i ty skata log i s saan.  TPL 2012. 
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KUVA 68 (y l lä ) .  Kutsukort t i  Tässä ta lossa ,  nä is sä  huone i s sa  -näy t t e l yyn Muu Gal l e ry ssä  Hels ing i s sä  

2007. Kort in  va lokuva AJM 2005. TPL 2012.  

KUVA 69. Yhdis t e t t y  kutsu ja  ju l i s t e  Séraphin in Ke l lo  & Kulta  - t eoksen Muu Maananta i  - ens i - i l taan 

2007 noudat t e l i  Muu ry :n  graa f i s ta  i lmet tä .  Ju l i s t e en  va lokuva PA 2006. TPL 2012.  

!
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6  TUOTTAJUUDEN TARKASTELU 
 

 

 

Metakognitiivinen oppiminen tarkoittaa yksilön tietoisuutta ”omista mentaalisista prosesseistaan 

ja tiedoistaan” (Engeström 2004, 97). Engeström hahmottaa metakognition ilmenemistä kolmen 

reflektion tyypin pohjalta, luonnostellen niille tyypillisiä kysymyksiä: 

 

1. Alkuperäinen sentraatio: Miten menetelen tässä tehtävässä? Onko menettelyni oikea ja tehokas? Voisinko 
menetellä paremmin ja tehokkaammin? Mitä oikeastaan opin ja muistan? 

2. Desentraatio: Mikä tämä tehtävä oikeastaan on ja miksi se on tällainen; mihin sillä pyritään? Millaisia 
lähestymistapoja tähän tehtävään voisi ajatella? Voisiko tehtävän asettaa ja määritellä viisaammalla 
tavalla? 

3. Resentraatio: Mitä tämä yhteinen toimintamme oikeastaan on, mikä siinä synnyttää ongelmia ja mitä me 
yritämme saada aikaan? Mihin suuntaan haluamme muuttaa tai kehittää toimintaamme? Kuinka 
voimme organisoida yhteistyömme mahdollisimman viisaalla tavalla? 

(Engeströmin 2004, 98 mukaan Raeithel 1983) 

 

Tutkielmani keskiössä on tuottajan työ Itu – videotaiteen tuotantoprojektissa. Projekti käynnistyi 

projektisuunnitelman siivittämänä ja ensimmäisten rahoituspäätösten myötä vuonna 2004. Luku 4 käsitteli 

projektin käynnistämistä, organisoitumista ja ensimmäisenä vuonna tuottamaani käsikirjoitusten 

kilpailutusta ja käsikirjoituspajaa. Lähdin liikkeelle toisesta reflektion ryypistä, desentraatiosta. 

Kuviossa 3 mallinsin Engeströmiä (1998, 47) soveltaen tuottajan toiminnan rakennetta.  Tällöin 

projektisuunnitelma näyttäytyi tuottajan tärkeimpänä työvälineenä ja taiteilijat työn kohteena. Kuviossa 4 

kuvasin lähikehityksen vyöhykettä, joka teki näkyväksi syitä tai olettamia sille, miksi eri tahot halusivat 

lähteä mukaan Itu – videotaiteen tuotantoprojektiin. Lähikehityksen vyöhykkeen tunnistaminen voi auttaa 

tuottajaa kokoamaan projektilleen sen tarvitsemaa tukiverkostoa.  

Luvussa 5 kuvailin Itu – videotaiteen tuotantoprojektin tuotantoa vuodesta 2005 eteenpäin. 

Tuotantoprojekti sisälsi neljän videotaideteoksen tuotannot sekä niiden esityksiä näyttelyissä ja 

näytännöissä. Vastasin alkuperäisen sentraation kysymyksiin, muistelin omaa toimintaani, luin 

työpapereitani ja kuvailin prosesseja sanoin ja kuvin. 

Pierre Bourdieu (1998, 36) kirjoittaa habituksesta, joka ”on käytännöntajua siitä, mitä annetussa 

tilanteessa täytyy tehdä”. Habituksen edellytyksenä on omaksuttava mieltymysten järjestelmä, havaitsemis- 

ja jaotteluperiaatteita, tiedollisia rakenteita ja toimintaa ohjaavia skeemoja. Sitä voidaan kutsua myös 

”pelisilmäksi, taidoksi ennakoida pelin nykytilasta hahmottuva tulevaisuus” (Bourdieu 1998, 36–37). 

1990-luvun brittiläiseltä televisiotuottajalta odotettiin sanan ja kuvan hallintaa, ymmärrystä 

tekniikasta, materiaaleista, äänestä, valosta ja lavastuksesta, perusteellista oman genren hallintaa, kykyä 

suhteuttaa ideoita ja rahoitusta toisiinsa, paljon energiaa, esiintymistaitoja ja diplomaatin kykyjä. Lisäksi 

edellytettiin valmiutta tehdä asioita arvioitua tiiviimmällä aikataululla ja pienemmin kustannuksin (Tunstall 

1993, 6, kts. myös Halonen 2005, 22).  

Tuottaja ”rakentaa oman luovan projektinsa niiden mahdollisuuksien mukaisesti, jotka hänen 

hyviksi havaitseminaan ovat kiinnittyneet hänen habitukseensa sekä sen mukaan, millaista viettymystä hän  
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KUVIO 7.  Tuot ta jan to iminnan rakenne 
I tu  – v ideo ta i t e en  tuo tantopro j ekt i s sa  vuodes ta  2005 e t e enpäin .  TPL 2012.  

 
 

tuntee tarttua tai jättää tarttumatta tähän tai tuohon sellaiseen mahdolliseen, johon hänen pelipaikkaansa 

liittyvät intressit häntä lietsovat (Bourdieu 1998, 57). 

Tässä viimeisessä luvussa kokoan lukujen 4 ja 5 tuloksia ja luvun 3 kirjallisen aineiston antia. 

Pohdin tuottajuutta keskittyen kolmanteen reflektion tyyppiin, resentraatioon. Tämä luku on vastaukseni 

kysymykseen, mistä silloin puhutaan, kun puhutaan tuottajista. Kun puhutaan tuottajista, puhutaan myös 

minusta. Mitä tuottajuus tarkoittaa minun työnäni? 

 

6.1  Tuottajan toiminnan rakenne  

Kuviossa 7 tarkastelen tuottajan toiminnan rakennetta luvun 5 valossa. Työn tekijänä tuottaja sijoittuu 

kolmion vasemman kyljen keskelle. Koska haen yleiskuvaa, sijoitan kolmion oikealle kyljelle, eli kohteiksi 

asiat, joita tuottajana tuotin: teokset, näyttelyt, ensi-iltaesitykset ja muut näytännöt. 

Tulos tarkoittaa sitä, mitä työllä tai menettelyllä ”saadaan aikaan, saavutetaan tai mikä on sen 

seurauksena”, usein se viittaa nimenomaan suotuisaan aikaansaannokseen (Sadeniemi 1966C, VI 33). Itu – 

videotaiteen tuotantoprojektissa se voi olla jotain mitattavaa, kuten teosten yhteenlaskettu kesto, 

 
Yhdistely "

Tuottaja "

Taiteil i jat 

Näytteli jät 
Kuvaajat, äänittäjät, 

leikkaajat ja muut 
tuotantoihin ja niiden 
tukitoimiin palkatut 

ihmiset 

Rauman taidemuseo 

Muu ry 
Satakunnan 

taidetoimikunta 
Av-arkki ry "

Taide "

Työnjako "
Jokaisen teoksen tarpeisiin kootut 
tuotantoryhmät ja niille sovitetut 
aikataulut. 
Palaverit ja viestintä 
Tavat toimia 
Hiljainen tieto 
Ohjausryhmä 

Säännöt "
Projektisuunnitelma 
Käsikirjoitukset 
Kustannuslaskelmat 
Rahoitus 
AVEK-sopimukset 
YLE-sopimukset 
Muiden rahoittajien ehdot 
Taiteilija-tuottaja-Muu ry 
-kolmikantasopimukset 
Työsopimukset 
Vuokrasopimukset 
Näyttelysopimukset 
Työehtosopimukset 
Työturvallisuusmääräykset 
Lait 
Jne. 
 

VAIHTO JAKO 

KULUTUS 

TUOTANTO 
 

    Teokset 
    Näyttelyt 
    Näytännöt "
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yleisömäärä tai palstamillimetrit erilaisissa julkaisuissa. Tai se voi olla projektin tavoitteiden mukaista laadun 

ja osaamisen kasvua, uusien toimintatapojen oppimista ja uusia yhteistyöverkostoja. Itse kuitenkin näen 

tuottamisen tuloksena syntyneen yhdellä sanalla ilmaisten taidetta. Taiteen tuottaja tuottaa taidetta. 

Yhteisö laajeni. Taiteilijat tulivat keskeisiksi tekijöiksi jakaen saman kohteen kanssani. Heidän 

lisäkseen yhteisöön kuuluivat kunkin teoksen tuotantoryhmät. Myöhemmin yhteisöön liittyivät Rauman 

taidemuseon työntekijät. Eri henkilöiden ajallinen läsnäolo saattoi vaihdella suuresti. Sivuosan esittäjä 

työskenteli teoksen kuvauksissa vain päivän, taiteilijat jopa kolme vuotta. Sitä tärkeämpää oli ymmärtää 

yhteinen kohde. Toiminnan rakennemalli tuo esille sekä tuottajan työhön kytkeytyvän yhteisön laajuuden 

että yhteisön jakaman yhteisen kohteen keskeisyyden. 

Työnjako oli teoskohtaisten tarpeiden huomioimista yhteisössä. Ohjausryhmä jatkoi edelleen 

toimintaansa. Työtä jaettiin eri tahojen kesken moninaisessa sääntöjen, sopimusten, muistioiden, 

neuvottelujen ja viestien kokonaisuudessa. Työnjaon sakara sisältää suulliset ja sanattomat sopimukset, 

oletukset, yhteisymmärryksen ja henkisen sitoutumisen. Myös epäilyt, tehtävien laistamiset ja unohtamiset. 

Hiljaisen tiedon ja toimintakulttuurin. Työnjaon sakara tarkoittaa luottamusta, koska se sisältää kaiken sen, 

mitä ei ole säännöin ja sopimuksin sinetöity. 

Toiminnan rakennemallissa työnjako sijaitsee kauimpana tuottajasta. Etäisyys kuvaa työnjaon 

haastavuutta ja alttiutta häiriöille. Tuottajan keskeinen tehtävä on rakentaa luottamusta ja raivata tilaa ja 

työrauhaa työn tekemiselle ilman, että hän voi mitenkään olla itse läsnä kaikissa työtilanteissa. 

Työnjaon ohella säännöt suuntasivat yhteisön toimintaa kohti yhteistä kohdetta. Projekti-

suunnitelma muuttui projektin edetessä säännöksi, samoin käsikirjoituskansiot ja kustannuslaskelmat. 

Omassa työssäni sijoitan sääntöjen kulmaan kaikki kirjalliset sopimukset, suunnitelmat, asiakirjat ja 

laskelmat, kuin myös lait ja yhteiskunnalliset sopimukset. Lain ja sopimusten sallimissa rajoissa kirjallisia 

aineistoja ja taloudellisia laskelmia päivitettiin tarvittaessa. Sääntöjen oli oltava tuottajan hallussa ja 

hallinnassa. 

Oksman (2002, 15, mm. Bourdieuta 1998 mukaillen) mallintaa tuottajan vaikutusaluetta valintojen 

kehänä. Tuottajaa ympäröivän valintojen kehän puitteissa hän päättää ”mitä tehdään ja miten”. Valintojen 

kehän ulkolaidalta alkaa rajoitusten maailma. Rajoituksia asettavat resurssit, teknologia, organisaatio, lait ja 

asenteet, työmarkkinat ja fyysiset etäisyydet (Oksmanin 2002, 15 mukaan Stewart 1982). 

Omassa työssäni rajoitusten maailma ei näyttäydy yksinomaan annettuna ja alistavana, saati 

yksiselitteisenä, vaan maailmana, jossa ja jonka kanssa tuottaja on vuorovaikutteisessa kanssakäymisessä. 

Tuottaja tulkitsee sääntöjä ja sopimuksia. Kunnioitan lakeja ja sääntöjä, mutta niiden muuttamisesta voi 

neuvotella. Tätä dynamiikkaa kuvaavat toiminnan rakennemallin kaksipäiset nuolet. 

Tuottajan vahvuus on ”ammattitaitoa, kykyä selvittää tilanteet elokuvan eduksi ja tekijän parhaaksi” 

(Hyytiä 2004, 60). Rajoitusten maailma ei ole tuottajan maailmasta erillinen, vaan hän liikkuu maailmojen 

välillä. ”Olennaista on tuottajan kiinnostus, joka ajaa häntä etsimään vastauksia yhtä hyvin sisällöllisiin kuin 

resurssikysymyksiinkin. Elokuvassa ne joka tapauksessa risteävät jossakin vaiheessa. Tuottaja ei ole 

passiivinen vaan aktiivinen toimija, joka yhtenä tekijöistä konkreettisesti tekee elokuvaa.” (mts, 62.) 

Kipeimmin rajoitusten maailma kolahtaa kielteisten apurahapäätösten muodossa. Hienojakin 

kulttuurisia tuotoksia on maailmassa toteutettu olemattomilla taloudellisilla resursseilla, mutta Itu – 

videotaiteen tuotantoprojektissa tavoitteena oli nimenomaan se, että kuvataiteilijat – kerrankin – saisivat 
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työstään korvauksen. Ja että he saisivat toimia valitsemiensa ammattilaisten kanssa, eikä vain niiden kanssa, 

jotka syystä tai toisesta suostuvat auttamaan ilmaiseksi. 

Mikä nyt näyttäytyy tärkeimpänä työvälineenä? Mitä sijoitan kolmion huipulle? Ihmiset kuuluvat 

tuottajan työyhteisöön. Raha ja rahoittajat kytkeytyvät lähinnä sääntöjen ja sopimusten sakaraan. 

Rahoittajilla on kullakin omat edistämistehtävänsä, ja sen tehtävän täyttämiseen he käyttävät jaossaan 

olevaa rahaa. Raha on rahoittajien väline. 

Tutkimuksensa lopuksi Riina Hyytiä (2004, 204) muotoilee: 

 

Elokuvan tekeminen mielletään taiteen tekemiseksi. Sitä se toki onkin, mutta omassa tutkimuksessani näkyy yhä 
selkeämmin se, kuinka elokuvan tekeminen on ta i t e eks i  a ja t t e l emis ta . Koska kyseessä on kollektiivinen 
taidemuoto, nousevat kirjoittaminen ja keskustelu niiksi keinoiksi, joilla elokuvan ennakkosuunnittelussa tätä 
ajattelua jaetaan ja joiden avulla ajatus kypsyy, muuttuu, kehittyy ja kirkastuu. 
 

Kun kierrellään etsimässä kuvauspaikkoja, valitaan sopivaa videokameraa, ostetaan rekvisiitaksi 

savuahvenia tai teetetään näyttelijälle rakennekynnet, kun mietitään, missä ja miten kuvausryhmä ruokailee, 

kun sovitaan palkkoja, valitaan lopputekstifonttia, rustataan apurahahakemuksia tai kirjoitetaan 

lehdistötiedotetta. Sitähän se on, taiteeksi ajattelemista. 

Taiteeksi ajatteleminen edellyttää tietoa. Tyypillistä tuottajan työtä on kysellä ja etsiä tietoa, tai 

selvittää, kuka tietää, miten toimia, keneltä hankkia, ketä palkata ja niin edelleen. Näennäisesti asiat voivat 

olla yhteen kuulumattomia, mutta mitä paremmin tuottajana kykenin yhdistämään tietoa elokuvan 

tekemisestä, näyttelijän työstä, kuvataiteesta, työyhteisön tunnelmista, ihmisten tarpeista, tietoa tekniikasta, 

kirjanpidosta tai kieliopista, sitä paremmin kykenin tuottamaan, sitä paremmin osasin laskea, sitä parempia 

sopimuksia osasin kirjoittaa, sitä järkevämmin osasin käyttää rahaa, sitä parempia ihmisiä rekrytoida, sitä 

paremmin osasin vastata kysymyksiin tai kritiikkiin, sitä paremmin perustella, sitä paremmin luoda puitteita 

taiteilijoiden työskentelylle. Sitä paremmin ajatella taiteeksi. 

Koska tuottaminen ulottuu moninaisille elämänalueille, edellyttää erilaisten ihmisten yhteistyötä ja 

eri muodoissa olevan tiedon hallintaa, esitän, että tuottajana tärkein työvälineeni on yhdistely. Jo luvussa 3.2 

siteerasin Nykysuomen sanakirjaa (Sadeniemi 1966C, VI 65), jonka mukaan tuotanto on sitä ihmisten 

toimintaa, ”jolla tuotantotekijöitä yhdistämällä valmistetaan hyödykkeitä tai suoritetaan palveluksia ja siten 

välillisesti edistetään tarpeiden tyydyttämistä”. 

Korostan vielä, että tuottajan työssä raha käytetään ja sen käytöstä päätetään toiminnan 

rakennemallin kulutus- ja vaihtokolmioissa. Yhteisö ja tuottaja kuluttavat rahat työn kohteeseen. Tuottajan 

työn ydin, taiteeksi ajattelu tapahtuu ylimmässä kolmiossa asioita yhdistelemällä. Toiminnan rakennemallin 

huipulta johtavat nuolet kaikkiin kolmion pisteisiin. 

Kehittävässä työntutkimuksessa puhutaan moniäänisyydestä, jolla tarkoitetaan intressien ja 

näkökulmien moninaisuutta. ”Moniäänisyys viittaa siihen, että kyse ei ole ainoastaan erilaisuudesta ja 

erillisyydestä, vaan myös viestinnästä ja vuorovaikutuksesta. Moniäänisyys sisältää sekä pirstaloitumisen 

riskin että uusia yhdistelmiä luovan vuoropuhelun mahdollisuuden” (Engeström 1998, 48). Tieto auttaa 

tuottajaa toimimaan ja keskustelemaan moniäänisessä yhteisössään, mutta vasta taitava yhdistely tekee siitä 

luovaa. Onnistunut yhdistely, hyvä tai huono tuottaminen, on eri teoksissa erilaista. Taiteeksi ajatteleminen 

on aina ainutkertaista. 
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Muu  
Av-arkki  

IDEA 

 

  palvelut 

 
    näytteli jät 

tuotanto- 
ryhmät 

TAITEILIJAT 

     
      levitys 

   
   markki- 
    nointi 

       yleisö 

TAIDE 

      säätiöt 

     
      julkiset 
    rahoittajat 

 taide- 
hallinto 

TAITEILIJA- 

JÄRJESTÖT 

   
   tek.oik. 
  järjestöt 

 
    juridiikka 

 

      media  

TUOTTAJA 

YHDISTELEE 

Satakunnan taidetoimikunta 
 

Taiteen keskustoimikunnan 
kuvataidetoimikunta 

Taiteen keskustoimikunnan 
mediataidejaosto 
Opetusministeriö 

Yle Yhteistuotannot 
AVEK 
ViSiO 

Suomen Kulttuurirahasto 
Suomen Kulttuurirahaston 

Uudenmaan rahasto 
Suomen Kulttuurirahaston 

Satakunnan rahasto 
Alfred Kordelinin yleinen edistys- 

ja sivistysrahasto 
Greta & William Lehtisen säätiö 

Svenska kulturfonden 
Paulon säätiö 

VISEK 

Kuvasto 
Kopiosto 

Teosto 

Sopimukset, 
yhteensä yli 50 kpl 

VET 

Yle Uusi Kino 
Yle Teema 

Web-tiedotus 
Mediatiedotteet 

Omat artikkelit ammattilehtiin 

Oheispalvelut: catering, kuljetukset, assistentit 
Asiantuntijapalvelut: juryt, koulutus, käännökset, tutkielma 
Tekniikka: tuotantokalusto, näyttelykalusto, masterointi 
 
 Ammattinäyttelijät 

Lapsinäyttelijät 
Eläimet 
 

Tuotanto: lavastajat, 
kuvaajat, 
äänisuunnittelijat, 
äänittäjät, valaisijat,  
kuvaussihteerit, 
apulaisohjaajat jne. 
Jälkituotanto: kuva- 
ja äänileikkaajat, 
jälkiäänittäjät, 
värimäärittelijät, 
graafiset 
suunnittelijat jne. 
 
 

27 hakijaa 
10 osallistujaa 
käsikirjoitus- 
pajassa 
4 tuotannoissa 
 
 

Ensi-illat 
View-festivaalit 
Seminaarit 
Taidetapahtumat 
Av-arkin festivaalilevitys 
Rauman taidemuseo 
MUU Gallery 
Streamaus Av-arkin 
verkkosivuilla 
 
 
 
 

Synopsikset 
Promotapaamiset 
Teaser 
Pressitilaisuudet 
Haastattelut 
Julisteet 
Kutsukortit 
Esitteet 
Avajaiset 
Ennakkonäytteet 
Av-arkin levityskatalogi 
Dvd-labelit 
Dvd-boxi ja vihko 
 
 
 
 
 
 

Näyttely-yleisöt 
Tv-yleisö 
Festivaaliyleisöt 
Tapahtumayleisöt 
Web-yleisö 

10 käsikirjoitusta 
4 teosta, joista 
- masterit näyttelykäyttöön, tv-

levitykseen ja screening-
levitykseen 

- tekstitykset ruotsiksi, 
englanniksi ja ranskaksi 

2 videoinstallaationäyttelyä 
 

Alkuperäinen idea tuli taiteilijoilta 
taiteilijajärjestöjen kautta. 

KUVIO 8.  Tuot ta ja  yhdis t e l i jänä I tu  – v ideo ta i t e en  tuo tantopro j ekt i s sa .  TPL 2012. !
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6.2  Tuottaja yhdistelee  

Kuvio 8 kokoaa luvut 4 ja 5. Se kuvaa tuottajaa yhdistelijänä Itu – videotaiteen tuotantoprojektissa. Kuvion 

varhaista esiversiota hahmottelin Arsis-lehteen kirjoittamassani artikkelissa 2007. Lopullinen kuvio kehittyi 

soveltamalla Häyrysen (2009, 26) mallia kulttuurituotannon sosiaalisesta moninaisuudesta sekä Halosen 

(2010, 11) mallia tapahtumatuotannon keskeisimmistä suhteista. Lisäksi esikuvana ja innoittajana toimi 

Walt Disney Studioiden luovan tuotantoprosessin kuvaus, jonka yhtiö mallinsi jo vuonna 1943. 

Yhdisteleminen on palapelin kokoamista ja synteesin tekemistä. Yhdistäminen tarkoittaa yhdeksi 

tekemistä ja yhteen liittämistä. Se on toistensa yhteyteen saattamista, konkreettista kytkemistä ja 

kokonaisuudeksi mieltämistä. Yhdistäminen on myös samaan hallintaan liittämistä ja sisäisen hajaannuksen 

poistamista. (Sadeniemi 1966C, VI 663–665.) 

Kuviota 8 voi lukea suhteiden, sosiaalisen toiminnan tai luovan verkoston esityksenä. Halonen 

(2006, 262) kirjoittaa tuottajasta ”oman verkostonsa solmutyöskentelijänä”. Tuottajan aikaansaama ja 

tekemä yhdistely ei ole sattumanvaraista sekoittelua eikä myöskään yhteen ja ainoaan oikeaan vastaukseen 

johtava laskutehtävä. Yhdistäminen tai yhdisteleminen edellyttää, että elementtejä on useita. Yhdistele-

minen viittaa tekojen ja vaihtoehtojen moninaisuuteen. Erilaisissa yhdistelmissä on mukana liikettä.  

Ammattikorkeakoulussa opin, että tuottaja on luovan ryhmän johtaja. Yhdistely vapauttaa minut 

pohtimasta johtajuutta. En ole vielä tavannut taiteilijaa, joka kaipaisi itselleen johtajaa. Luovat ammattilaiset 

johtavat itse itseään. Olenkin omaa reittiäni kulkien päätymässä lähelle Karkulehdon ja Virran (2006, 155) 

päätelmiä, joiden mukaan ”[o]lisi siirryttävä Nonakaa ja Takeuchia (1995, 73 –83; – –) seuraten johtamisen 

ajattelusta mahdollistamisen ajatteluun”. 

Yhdistelemällä tuottaja sitouttaa, edistää, tekee työtä näkyväksi ja vie kohdetta kohden. Kuviossa 9 

tarkennan yhdistelyn tapahtumaa. Se koostuu kiteytyksistä, keskusteluista ja kaaoksista. 

Käytännön työssä tuottaja laatii tai on mukana laatimassa erilaisia kirjallisia, laskennallisia tai 

kuvallisia jäsennyksiä. Kutsun niitä kiteytyksiksi. Kiteytys on kristallisointia, saattamista kiteiseen tilaan. 

Kiteytyksessä kuvainnollinen ajatus saatetaan tiiviiseen, suppeaan ja täsmälliseen muotoon. (Sadeniemi 

1966A, II 412.) Kide on lumihiutale tai muu samantapainen kiinteäksi jähmettyneen aineen jossain määrin 

säännöllinen muodostelma (Häkkinen 2004, 413, Sadeniemi 1966A, II 336). 

”Ideoiden sanallinen ilmaiseminen voidaan sivuuttaa, mutta heti kun ne ovat konkreettisesti 

paperilla piirustuksen tai kirjoituksen tai niiden yhdistelmän muodossa, ne otetaan vakavammin” (Hyytiän 

2004, 104 mukaan Henderson 1999, 115). Kiteytyksestä keskustellaan, jonka seurauksena sen säännöllinen 

järjestys kyseenalaistuu. Uuden keskustelun pohjalta muodostetaan uusi kiteytys, käsikirjoitus, storyboard, 

installointisuunnitelma, kustannuslaskelma, raakaleikkaus tai aikataulu. Tuottaminen tuomisena toteutuu 

tuottajan työssä tiedon keruuna ja ihmisten ja asioiden yhteen saattamisena. Se tulee näkyväksi kirjallisessa 

työskentelyssä. Toimijoiden kaoottinen maailma tarvitsee elementtejä, jotka kokoavat kaaosta ja 

uudelleenjärjestävät sitä (Hyytiä 2004, 99).  

Kreikan sana kháos merkitsee mittaamattoman laajaa avaruutta. Kaaos on maailmankaikkeuden 

järjestäytymätön alkutila tai pienempimuotoista tavaroiden, ajatusten ja tunteiden sekasortoa. (Häkkinen 

2004, 311.) Tuottajalle kaaos kuvaa erilaisten mahdollisuuksien avoimuutta, epäselvyyttä, keskeneräisyyttä, 
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epäjärjestystä, dilemmoja, innovaatioita, ideoiden ylitarjontaa ja kaikkea sitä, mitä ei ole keskusteltu, laskettu 

tai kirjoitettu kokoon. Tuottajan on luotettava kaaoksen tarpeellisuuteen ja siihen, että kohta osat taas 

kootaan uudeksi järjestykseksi. Kaaos on salaisuuksia ja niitä sietämättömiä ja ihania hetkiä, kun ei tiedetä. 

Jo hakuvaiheesta ja käsikirjoituspajasta lähtien Itu – videotaiteen tuotantoprojektin taiteilijat 

joutuivat avaamaan keskeneräisiä teosideoitaan muille ihmisille. Hyytiä (2004, 180) kuvailee, kuinka 

”[t]ekijöiden on paikoin vaikea luovuttaa oma työnsä toisen tekijän käsiin, luopua vallastaan kontrolloida 

käsikirjoitusluonnosta”. Käsikirjoituspajan jälkeenkin käsikirjoituksia ruodittiin rahoittajien kanssa, 

kuvausryhmissä, kollegoiden, näyttelijöiden ja tuottajan kanssa.  

Teksti, luonnos tai muu jaettavissa oleva dokumentti kokoaa tekijöitä. Sen ”ympärillä käytävä 

keskustelu johdattaa tekijät yhteisen oikean äärelle” (Hyytiä 2004, 101). Dokumentti konkretisoi ajatuksia, 

toimii argumentoinnin välineenä, paljastaa ongelmia ja kutsuu kommentoimaan. Sen ympärillä käytävä 

vuoropuhelu sitoo asianosaisia yhteen ja auttaa heitä vastoinkäymisten selvittämisessä. (mts, 100–104.) 

Itu – videotaiteen tuotantoprojektin käsikirjoitusprosessissa kansioineen ja kuvakäsikirjoituksineen 

saavutettiin selkeästi havaittavaa edistystä. Myöhemmin en tuottajana kiinnittänyt tarpeeksi huomiota 

siihen, että myös leikkausvaiheessa olisi ollut enemmän tarvetta keskusteluttaa ja kierrättää keskeneräistä 

aineistoa. Yleisradion tuottajakin olisi mitä ilmeisimmin halunnut nähdä kuvattua aineistoa jo 

varhaisemmassa leikkausvaiheessa (Itu 12.10.2006). Toisinaan myös itse koin joidenkin teosten 

jälkituotannossa jääneeni ulkopuoliseksi. Etäisyydet ja verkostomainen toiminta vaikeuttivat osallistumista, 

elettiinhän vielä aikaa ennen videoiden yleistä verkkojakomahdollisuutta. Leikkauksesta keskustelulle olisi 

pitänyt tuottaa selkeät puitteet. 

Hyytiän (2004, 106) olennainen huomio on, että ”teksti on prosessi, joka kootaan siksi että se 

voitaisiin avata”. Tässä kokoamisessa ja uudelleen avaamisessa tiivistyy se, mistä tuottamisessa on kysymys. 

Tuottajan työtä on sallia ja varmistaa kokoamisen ja avaamisen vuorottelu. Tuottaja, ohjaaja ja 

dokumentaristi Timo Humaloja sanoi luennollaan, että taiteilija tarvitsee tuottajan, jotta hänellä on joku, 

jonka kanssa keskustella (9.12.2004). Kun kerroin tästä Elina Salorannalle, hän huomautti, että sama pätee 

myös toisin päin. Tuottaja ei voi eikä halua poteroitua tekstien ja dokumenttien keskelle vaan hän on 

osallisena myös keskustelussa ja kaaoksessa. 

Oman version tekeminen on vaikuttamista ja vallan käyttöä (Hyytiä 2004, 180–181). Mahdollisuus 

oman version, kiteytyksen tekemiseen tarjoutuu periaatteessa kaikille yhteisöön kuuluville. Kuka tahansa 

voi esittää oman ehdotuksensa käsikirjoituksesta, kustannuslaskelmasta tai näyttelyn pohjapiirroksesta. 

Toisaalta kiteytyksen tekeminen vaatii paitsi vaivannäköä, myös rohkeutta, koska tullakseen huomioiduksi 

se on alistettava yhteiselle keskustelulle ja kritiikille.  

Keskustelu on mielipiteiden vaihtoa, sekä juttelua että kokousneuvottelua (Sadeniemi 1966A, II 

325). Se haastaa kiteytyksen ja ohjaa kaaoksesta kohti uutta kiteytystä. Taiteilijoilla teettämäni riskianalyysin 

mukaan muiden kesken puitu työ tuli jo käsikirjoituspajan aikana niin tärkeäksi ja julkiseksi, että sen 

toteuttamiseen kohdistui erityispaineita. Samalla omasta käsikirjoituksesta puhuminen myös helpottui, kun 

siihen tuli rutiinia. Vuorovaikutus osoittautui kaikkien kannalta kiinnostavaksi. (Itu 27.9.2004.) 

Tuottajana minun piti turvata se, että annos salaisuuden epäjärjestystä läpäisee tuotannon. 

Käsikirjoituspaja ja taiteilijoiden vapaus oman työn määrittelyssä tukivat salaisuuden säilymistä. Lemmikki 

Louhimiehen visuaalisen käsikirjoittamisen metodi korosti käsitteellisyydestä irtautumista ja sattuman 
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mahdollistamista käsikirjoitusprosessissa. Louhimies (2004) käytti satuja kirjoittajan laitumina ja kannusti 

niin unien kuin fyysisen aistittavuudenkin tutkailuun. Käsikirjoituksen tuli sisältää mysteerio, jota ei 

koskaan paljasteta. 

Auli Mantila (2005) on puhunut intentiosta valintana, joka tavalla tai toisella välittyy 

lopputulokseen. Oman intention artikulointi voi olla mahdotonta, mutta sen välittyminen on 

väistämätöntä. Ei liene tarkoituksenmukaista, että välittyvä intentio ilmaisee tuottajan pyrkimystä 

täydelliseen kontrolliin. Intentio – niin toivottu kuin epätoivottukin – tuo teokseen salaisuuksia ja viettelyä, 

joista kirjoitin Baudrillardia (1987) lainaten tutkielman luvussa 3. 

Myös asiantuntijoiden palaute tuki salaisuutta. Yleisradion edustajat rohkaisivat kuvataiteilijoita 

luottamaan visuaalisuuteensa. Käsikirjoituskansioita arvioinut jury totesi kansioiden muodollisen 

pätevyyden asettavan haasteita sisällöille. Yhtenäisestä esittelymuodosta huolimatta tai juuri sen ansiosta 

teosten rytmiset erot, visuaaliset ideat ja taiteilijoiden persoonallinen tyyli erottuivat (Itu 25.10.2004). 

Tulkitsen juryn arvostaneen sitä, mikä oli tehty näkyväksi, mutta halunneen myös tulla vietellyksi. Senkin 

pitää näkyä, että kaikki ei näy. 

 

                 KUVIO 9.  Yhdis t e l y  kaaoksen ,  keskuste lun ja  

ki t ey tyksen akt i iv i s ena vuoro t t e luna.  TPL 2012.  

 

 

6.3  Tuottajan haasteita  

 

6.3.1 Kiire 

Tuottajan ja taiteilijoidenkin työn haasteena oli olennaisen erottaminen. Omasta mielestäni ei ollut vaikea 

tietää, mitä Itu – videotaiteen tuotantoprojektissa kulloinkin piti tai olisi pitänyt tehdä. Vaativaa oli 

suhteuttaa muiden töiden vaatimuksia Ituun ja tehdä valintoja niiden ensisijaisuuksien välillä. Samoin 

Hyytiän (2004, 182–183) tutkimuksessa ”tekijät tunnistavat asiat tai työvaiheet, joihin pitää lopputuloksen 

onnistumisen takia panostaa aikaa, mutteivät aina onnistu sitä itselleen raivaamaan”. 

Itu – videotaiteen tuotantoprojektin sähköposteja selatessa viesteissä toistuu kiire. Sekä tuottajan 

työssä, organisaatioissa että joidenkin taiteilijoiden elämässä tuntuu kiire olleen koko ajan läsnä. Kiirettä ja 

siitä johtuneita viivästyksiä pahoitellaan, kiireellä painostetaan, viestejä on luettu ja kirjoitettu hätäisesti, 

väärinkäsityksiä oiotaan. 
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Työnsä ja toimeentulonsa jatkuvuuden varmistamiseksi tuottajan, kuten muidenkin tekijöiden, on 

ylläpidettävä useampia ajasta ja huomiosta kilpailevia projekteja yhtä aikaa. Samalla ajankäyttö myös 

ilmentää ihmisen sisäisiä tärkeysjärjestyksiä. ”Ajan käyttäminen tekemisen eri vaiheisiin on osittain 

sidoksissa valtaan. Tekijällä on mahdollisuus itse vaikuttaa ajankäyttöönsä; mikä hänestä on tärkeää ja 

kuinka paljon hän on valmis ajallisesti tähän tärkeään panostamaan”. (Hyytiä 2004, 183–184.) 

 

Satakunnan taidetoimikunnan läänintaiteilijoiden työssä on ollut nähtävissä se luovuuden ja jaksamisen ristiriita, 
että kun työmäärään voi verrattain paljon vaikuttaa itse, työtä kartutetaan helposti jaksamisen äärirajoille. – – 
Työn jälki on ollut kuitenkin laadukasta, mutta kaikenkaltainen jaksaminen on aika ajoin pohdituttanut 
toimikunnan palkollisia. 

(Satakunnan taidetoimikunta 2008, 6) 

 

Osa kiireestä voi johtua siitä, että Itu – videotaiteen tuotantoprojektille ominainen verkostomainen 

työskentely teki tuloaan, mutta tekniset puitteet sille olivat 2000-luvun puolivälissä vielä keskeneräiset. 

Viestit hautautuivat, kun avainhenkilöiden sähköpostit olivat ylikuormittuneet. Muutamassa vuodessa 

verkkomaailman työvälineet ovat monipuolistuneet. Nykyään jaan ja muokkaan työhön liittyviä 

dokumentteja erilaisilla yhteisillä alustoilla. Kuitteja ei postitella kirjekuorissa eikä laskuja tarkistuteta 

sähköpostitse vaan kukin voi kirjautua taloushallintojärjestelmään. Verkkosivujen päivitystietoja ei lähetetä 

kenellekään, vaan päivitys tehdään itse julkaisujärjestelmässä. Lehdistökuvia ei sähköpostiteta tai polteta cd-

levylle, vaan ne jaetaan verkkokansiossa. Ja niin edelleen. 

Tehokas keino ajan järjestämiseksi on vetäytyminen. Se tulee ilmi myös Hyytiän haastatteluissa 

(2004, 184). Itu – videotaiteen tuotantoprojektin käsikirjoituspaja, etenkin Porissa pidetty 

intensiiviviikonloppu, toimi erinomaisesti vetäytymistarkoituksessa. Taiteilijoille järjestetty täysihuolto ja 

ohjelma pitivät huomion tiiviisti itse asiassa ja edistivät projektin tavoitteita (Itu 27.9.2004). Myös 

kuvauspäivät pakottivat sulkemaan muut asiat ajatusten ulkopuolelle. Oma työni Porissa, etäällä monista 

muista Itu – videotaiteen tuotantoprojektin yhteisön keskeisistä toimijoista, oli eräänlaista vetäytymistä. 

Vetäytyminen ei tarkoita lepoa vaan olosuhteiden muokkaamista niin, että on mahdollista keskittää kaikki 

huomio yhteen asiaan. 

Itu – videotaiteen tuotantoprojektin aikaan yhteisön ihmisten elämissä tapahtui suuria mullistuksia, 

vanhempien ja isovanhempien kuolemia, lasten syntymiä, avioeroja ja uusia suhteita, jotka vaikuttivat 

asianosaisten työhön ja ajankäyttöön. Kehittävässä työntutkimuksessa käytetään häiriön tai katkoksen 

käsitteitä ilmaisemaan yhteisössä tapahtuvia, näkyviä tai piileviä, usein tahattomia muutoksia normaaliin 

asioiden kulkuun (Engeström 1998, 65–67). Minusta tuntuu, että tuottajan työssä ja väliaikaisiksi kootuissa 

työyhteisöissä odottamattomat poikkeamat ovat osa normaalia. Häiriöt voivat olla myös epäröintinä 

ilmeneviä dilemmoja tai uusia, innovatiivisia avauksia (Engesrtöm 1998, 66). 

 

6.3.2 Erilaisuudet 

Itu – videotaiteen tuotantoprojektin verkostot levittäytyivät yli sektorirajojen, kolmannelta julkiselle ja 

yksityiselle. Taiteidenvälisiä rajoja ylitettiin ja habituksia koeteltiin moniäänisissä tuotantoryhmissä, kun 

kuvataiteilijat työskentelivät yhdessä television, elokuvan ja teatterin ammattilaisten kanssa. Chongin (2002, 

136–137) mukaan vaikeasti ennustettavassa toimintaympäristössä asiantuntijoiden ammatillinen 
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itseohjautuvuus ja vapaus kasvavat. Samalla ammattikuvien muuttuminen entistä vaativammiksi vähentää 

sääntöjä ja säännönmukaisuuksia. Itu – videotaiteen tuotantoprojektin tuottamisen ja tuottajan toiminnan 

rakennemallin perusteella säännöt eivät varsinaisesti vähentyneet, vaan ne luotiin itse. 

 

Toimiva yhteistyö lähtee asenteesta, että muilla tekijöillä on tarjottavana prosessiin jotain sellaista, mitä 
kenelläkään toisella ei ole. Näin yhteistyötä voi rakentaa erilaisten, toisistaan poikkeavien ja toisiaan pois 
sulkemattomien vahvuuksien varaan. Vahvuuksien tunnistaminen ja kyky liittää yhteen toisiaan täydentäviä 
persoonia on tärkeä osa luovaa elokuvan tekoa. Onnistumisen mahdollisuus piilee ajatuksessa, että elokuvan 
tekeminen ei ole yksilösuoritus, vaikka yksilöt ovat sen keskeisin voimavara. 

(Hyytiä 2004, 67) 

 

Aivan tavanomaisessa kanssakäymisessä erilaiset koulutustaustat ja ammatilliset viitekehykset tarkoittivat 

sitä, että ihmiset eivät tunteneet toistensa ammatillisia ansioita. Kuvataiteilijat tiesivät jo lähtökohtaisesti 

toinen toistensa aiemman taiteellisen tuotannon, samoin elokuva-alan ammattilaiset ainakin paikallisesti. 

Elokuvaväki ei kuitenkaan ollut ehkä koskaan kuullutkaan niistä kuvataiteilijoista, jotka projektissa toimivat 

teostensa ohjaajina.  

Tuottajana halusin olla avoin ja rehellinen sen suhteen, että itselläni ja kuvataiteilijoilla oli elokuva- 

ja televisio-osaamisesta ja näyttelijäyhteistyöstä kokemusta vähän tai vaihtelevasti. Toisaalta pyrin 

seisomaan hyvin jämäkästi sen tosiasian takana, että niin taiteilijat, keskeiset organisaatiot kuin itsekin 

tuottajana olimme videotaiteen ja kuvataiteen ammattilaisia. ”Vahva ammattitaito, itsetunto ja kyky 

arvostaa omaa tekemistään vakuuttaa tekijän heikompien hetkien varalta” (Hyytiä 2004, 66–67). 

Toimimme poikkialaisesti, mutta emme suinkaan olleet kieltämässä taustaamme, päinvastoin. 

Paine ja tarve poikkialaiseen, alueelliset ja hallinnolliset rajat ylittävään toimintaan on ajankohtainen 

yhteiskunnassamme. Tuottajan yhdistelytaidoilla ja kulttuurisella osaamisella voisi olla käyttöä 

laajemminkin. 

 

6.3.3 Kriisit 

Ajoittain projekti kriisiytyi. Kriisit johtuivat kunnianhimoisen aherruksen ja arkisten vaikeuksien 

aiheuttamasta rasituksesta. Mielestäni ristiriitatilanteet eivät milloinkaan asettuneet taide – tuotanto 

-akselille ainakaan siinä mielessä, että tuottaminen olisi uhannut taiteellista työskentelyä. Ennemminkin 

koin, että minulta toivottiin voimallisempaa tuotannollista otetta. 

Syksyllä ja talvella 2005–2006 sekaannukset ja hoitamattomat asiat kasautuivat. Työpaikassani 

Satakunnan taidetoimikunnassa oli sisäisiä ongelmia. Ruotojen kuvaukset sujuivat hienosti, mutta niiden 

valmistelua rahoitushuolet varjostivat. Oli myös tahattomia elämänmurheita.  

Itu – videotaiteen tuotantoprojektin yhteisössä ei milloinkaan suoranaisesti riidelty. Sain joitakin 

viikkoja Ruodot-teoksen kuvausten jälkeen kovaa kritiikkiä. Yritin kaikkeni pidättäytyäkseni vastakritiikistä. 

En uskonut, että sellainen olisi edistänyt teoksen valmistumista. Omaa pahaa oloani surin kotona pari 

päivää. Yhteistyötä kyettiin kuitenkin jatkamaan kriittistenkin tilanteiden jälkeen.  

Asioita tapahtui paljon ja kiihkeässä tahdissa. Puran tilannetta helmikuussa 2006 

yhteistyökumppaneille lähettämässäni kirjeessä. Silloin valmistelin kahdelle teokselle ensi-iltaa, kolmas oli 

jälkituotannossa ja neljäs ennakkotuotannossa. Samalla tein syksyn näyttelylle konseptia ja budjettia. Yle ja 

AVEK olivat vastikään varmistaneet rahoituksen kolmen teoksen osalta. Satakunnan taidetoimikunnassa 
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päivitettiin alkavan vuoden hankesalkkua ja odotettiin uutta pääsihteeriä astumaan virkaansa. Setvin Muu 

ry:lle lähetettyjä virheellisiä laskuja ja pahoittelin kahta unohtamaani sopimusta. Olin suorastaan 

ylioptimistinen – ja viimeisilläni raskaana. (Itu 6.2.2006.) 

Olen myöhemmin Ruodot-teoksen osalta listannut, että kriisit ja kriittiset hetket olivat ensinnäkin 

käsikirjoituspaja, jonka onnistumisesta myöhemmät vaiheet olivat riippuvaisia. Toiseksi asiat kärjistyivät 

noin kuukausi ennen kuvauksia ja kolmannen kerran kuukausi kuvausten jälkeen. Ennakoiva kriisi pakotti 

järjestämään asiat kuvauksia varten, jälkikriisi oli kuvausväsymyksen purkautumista ja ahdistumista siitä 

havainnosta, miten paljon jälkituotanto vaatii työtä, aikaa ja vaivannäköä. Neljäs kriittinen hetki oli 

näyttelyinstallointi, joka vaati vielä kerran kaiken huomion ja voimien kohdistamisen teokseen. Pitkä 

rupeama teoksen parissa puudutti ja uudet projektit jo polttelivat. (Itu 30.11.2006.) 

Riskit, aikataulut, delegointi, muiden työryhmän jäsenten kokema stressi, henkilöristiriidat ja 

useiden asioiden yhtäaikainen hallinta edellyttävät tuottajalta korkeaa paineensietokykyä. Paineensietokyky 

kehittyy työkokemuksen myötä eikä työn tietenkään tarvitse hallita koko elämää. (Oksman 2002, 30–32, 

kts. myös Halonen 2005, 59.) Tuottaja ei ”ole tekijöistä se, jonka tulisi kyseenalaistaa omaa toimintaansa 

saati projektin onnistumismahdollisuuksia. Epävarmoina aikoina vahva tuottaja tuntuu turvalliselta. Se 

antaa käsikirjoittajalle ja ohjaajalle tilaa kokea omaa epävarmuuttaan, joka on taiteellispainotteisessa 

suunnittelussa melko oleellinen ja usein jatkuvasti läsnä oleva tila.” (Hyytiän 2004, 60.) Tämä tuottajien 

ammattikunnassa vaalittu asenne erottaa tuottajat teosten muista tekijöistä. Epäröinnin kätkeminen on 

edestä johtamista, johtamista muiden puolesta,  pro-ducere. 

Joskus epävarmuus iskee tuottajaankin ja jotenkin se on kanavoitava. Ihannetilanteessa tuottajalla 

on esimies tai -nainen, mentori tai toinen tuottaja, jonka kanssa selkiyttää hallitsemattomaksi äitynyttä 

tilannetta. Puolisoni, kuvataiteilija Marko Lampisuo joutui ja joutuu näkemään tuottajan työtä lähempää 

kuin olisi tarpeen. Hän käsittelee perhe-elämäämme omiin vuoden 2006 päiväkirjoihinsa pohjautuvassa 

teoksessaan Eräänlainen puutarha (2008). 

Koin, että Itu – videotaiteen tuotantoprojektissa vankimman ammatillisen tuen minulle tuottajana 

antoivat Muu ry:n toiminnanjohtaja Timo Soppela ja puheenjohtaja Henriikka Oksman. Myös Av-arkin 

puheenjohtaja Pirjetta Branderin usko projektiin ja tuotantoon tuntui horjumattomalta. Toisaalta, kuten 

Riku Oksman (2002, 32–33) muistuttaa, tuotannoissa on useita osa-alueita, joten yksittäisiä virheitä voi 

tulla ilman että koko tuotanto epäonnistuu.  

 

6.3.4 Toisintuottaminen 

Tässä talossa, näissä huoneissa -näyttelyn avajaisissa Rauman taidemuseossa käynnistyi keskustelu, joka 

johdatti minut uuteen tuotantoprojektiin. Kitaristi ja läänintaiteilijakollegani Kimmo Rahunen kiinnitti 

huomiota siihen, minkä itsekin tiesin. Itu – videotaiteen tuotantoprojektissa ei käytetty lainkaan musiikkia. 

Miksi ei? 

Jo edeltäjäni, elokuvaohjaaja ja läänintaiteilija Noora Männistö ehdotti yhteistyötä porilaisten 

muusikoiden kanssa (Itu 10.6.2004). Tapasin paikallisen musiikkituottajan, mutta yhteydenpito ei jatkunut 

eikä ideoituja muusikkosenssejä järjestetty. Lena Séraphin halusi teokseensa musiikkia ja neuvottelikin 

valitsemansa helsinkiläisyhtyeen kanssa, mutta yhteistä säveltä (sananmukaisesti) ei löytynyt. 

Musiikkivaihtoehtojen etsintään ei tuntunut olevan aikaa tai intoa. Taiteilijat eivät ajaneet asiaa. Itse en 
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hallinnut musiikin tai musiikkitallenteen tuotantoprosessia, enkä kyennyt tukemaan taiteilijoita musiikin 

käytössä.  

Äänestä keskustelimme taiteilijoiden kanssa paljon. Videotaiteen tavanomaiset äänitekniset 

ongelmat olivat yleisesti tiedossa. Äänitykset, äänisuunnittelu ja äänen leikkaus onnistuivat kaikkien teosten 

osalta niin taiteellisesti, teknisesti kuin toimivan yhteistyön kannaltakin. Tuntuu, että äänen ammattilaisilla 

oli hyvät valmiudet poikkialaiseen yhteistyöhön. He toteuttivat itseään luovasti. Ääniraidoilla on mukana 

joitakin musiikinomaisia elementtejä, kuten rytmikästä sykettä. Koska sen tekijä oli äänisuunnittelija eikä 

säveltäjä, emme olleet tilivelvollisia Teostolle. 

Itu – videotaiteen tuotantoprojektin jälkeen lähdimme Kimmo Rahusen kanssa pohtimaan, miten 

voisimme yhdessä tuottaa toisin. Kehitimme poikkitaiteellisen tuotantoprojektin, jossa musiikin ja 

kuvataiteen ammattilaiset työskentelivät yhdessä. Musicam video – uuden musiikin säveltäjien, muusikoiden ja 

videotaiteilijoiden kohtaamisia toteutui osana Turku 2011 kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmaa. Tuotimme 

yhdeksän taiteilijan kanssa kolme läpisävellettyä videoteosta, yhteisnimeltään IRKI – kolme ääninäkyä. 

 Itu – videotaiteen tuotantoprojektia ajateltiin pilotiksi, joka voisi toistua muutaman vuoden välein. 

Taiteen tuottajan työllistymisen kannalta projektikokonaisuuksiksi niputetut tuotantoprojektit ovat 

mielekkäitä. Monen teoksen samanaikainen tuottaminen mahdollistaa rikkaan taiteellisen vuoropuhelun. 

Itua ei olla toistettu Muu ry:n tuotantona, mutta minun näkökulmastani Musicam video oli sen luonteva, 

päivitetty ja hieman toisin tuotettu uusinta. 

 Itu – videotaiteen tuotantoprojektissa onnistuimme pääsemään yhteistyöhön Yleisradion 

Yhteistuotantojen kanssa. Yhteistyö oli paikoin antoisaa, toisinaan hapuilevaa. Se jätti ilmaan joitakin 

kysymyksiä. Televisio soveltuu välineenä hyvin kuvataiteen ja etenkin videotaiteen esittelyyn. Ylessä 

videotaide haluttiin kuitenkin nähdä lyhytelokuvana. Yle on monipuolinen elokuvataiteen, musiikin ja 

draaman tuottaja ja esittäjä ja kulttuuri on esillä yhtiön arvoissa ja strategiassa (http://www.yle.fi).  

Kuvataiteen ja etenkin videotaiteen esittäjänä Yle voisi olla paljon nykyistä näkemyksellisempi toimija. 

Miksei Yle Areenassa ole videotaidegalleriaa?  

 Elokuvatuotanto on ollut yhteisöllistä jo paljon ennen yhteisöllistä mediaa. Yhdistelyn ja 

yhteisöllisyyden etymologinen kantasanakin lienee sama, yksi (Häkkinen 2004, 1525 –1527). Musicam 

videossa panostettiin taiteilijoiden yhteistapaamisiin vielä Ituakin enemmän. Teokset etenivät keskustellen 

käsikirjoittamisen jäädessä poikkitaiteellisten teosten yhteiskehittelyssä pienempään osaan. Enemmän kuin 

Itu-projektissa, Musicam videossa tuotantoprosessia avattiin yleisölle sekä perinteisen tiedottamisen, 

verkon että pienten ennakoivien klubitapahtumien avulla. 

Jos Itua nyt käynnisteltäisiin alkuperäisellä mallilla uudelleen, yhteisöllisen ja palvelinpohjaisen 

käsikirjoittamisen mahdollisuuksia pohdittaisiin varmasti. Verkon kehitys muuttaa viestintää, markkinointia 

ja jakelua. Uudet tekniikat ja formaatit vaativat jatkuvaa päivittämistä. Videotaiteen ja elokuvan eroa ei voi 

enää tehdä välineen avulla, kun taiteilijat voivat kuvata filmille ja elokuvaajat HD-videolle. 

Kaikkeen tuottamiseen liittyy hyvin käytännönläheisiä ja konkreettisen yhdistelyn hetkiä, jolloin 

ihmiset työkaluineen pitää tuottaa samaan aikaan samaan paikkaan tekemään yhteistä asiaa. Heille pitää 

tarjota työrauhaa ja täyttää heidän perustarpeensa, kuten ruokailu, hygienia ja turvallisuus. Näin 

ymmärrettynä tuotannon alkumuoto säilyy toisintuottamisesta tai teknologian muutoksista huolimatta.  
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6.3.5 Tutkija yhdistelee yksin 

Vuonna 2004 minulla oli hyppysissäni ainutlaatuinen tuotantoprojekti. Itu oli ensimmäinen suomalaisen 

videotaiteen laadun kehittämiseen tähdännyt hanke. Ajatus sen tutkimisesta kuumotti. Saisin tuotantoni 

paitsi näyttelyyn myös tutkielmana kansien väliin. Halusin käytännössä ja teoriassa syvällistää tuottajuuden 

ymmärrystä, ettei ammattiani yksinkertaistettaisi listaksi työtehtäviä tai vapaan taiteilijan vastakohdaksi.  

Kysymystäni ei voinut käsitellä kovin pienen tuotantoprojektin valossa. Pienet projektit palvelevat 

pienempiä pyrkimyksiä. Ammatillisen syväkehityksen näkökulmasta suuri projekti on houkuttelevampi. 

Tuotannon ja tutkielman mittakaavoissa oli lähtökohtainen ristiriita. Jälkiviisaana minun olisi 

pitänyt keskittyä tutkielmassani kehittelemään kysymystäni Itu – videotaiteen tuotantoprojektin 

ensimmäisen vuoden valossa. Kokonaisprojektin käsittely olisi pitänyt hylätä viimeistään silloin, kun 

tuotannollinen työ muutettiin produktio-osuudesta tutkielmaan sisältyväksi dokumentaatioksi. Ilmeisesti 

olisikin tarpeen tutkia ja kehittää menetelmiä siihen, miten tuotannollisen työn osuutta ja onnistumista 

arvioidaan lopullisen teoksen perusteella. 

Tuotannollinen ajattelu ja tutkiva ajattelu ovat jossain määrin samankaltaisia toimintoja. 

Tutkiessakin yhdistellään. Molempiin liittyy runsaasti kirjoittamista, kiteytyksiä. Jos hahmottelisin 

tutkielman tekijän toiminnan rakennetta samaan tapaan kuin olen tässä tutkielmassa hahmotellut tuottajan 

toiminnan rakennetta, olettaisin kirjoittamisen nousevan tutkielman tekijän tärkeimmäksi työkaluksi.  

Tutkielman kirjoittaminen on yksinäisempää ja yksitoikkoisempaa kuin toimelias ja yhteisöllinen 

tuottaminen. Koska tutkielma käsittelee omaa työtäni, tuntuu kirjoittaminen sitäkin itsekkäämmältä, 

ainakin verrattuna epäitsekkääseen tuottamiseen. Tuottaja jakaa yhteisen työn kohteen ison ihmisjoukon 

kanssa. Se innostaa ja pakottaa toimintaan. Tutkielma on yksilösuoritus ja sellaisena tuotannon vastakohta.  

Kiitos ohjaajani Erkki Astalan ja kirjoittamisen työpajassa opettaneen Johanna Pentikäisen (2008) 

käytännöllisistä neuvoista sekä professori Marjo Mäenpään kärsivällisyydestä. Koin heidän palautteensa 

turvallisina ja tutkielmaan kohdistuvina. Henkilökohtaisessa aiheessa on vaarana, että joko kriitikon tai 

kritiikin vastaanottajan päässä sekoittuvat ihminen, ammatti, työ ja tutkielma. Tutkielmani on taiteellisen 

tutkielman tapaan jakamaton osa tuottajuuttani. 

Luetutettuani keskeneräistä tekstiäni (liian) monilla asiantuntijoilla, ymmärsin, ettei ole olemassa 

yhtä oikeaa ohjetta. Viimeiset 12 kuukautta olen edennyt yksin. Voinkin omia tutkielman kaikki virheet 

Jörn Donneria (1990) siteeraten: ”Tuottaja on syyllinen”. 

 

6.3.6 Vapauden mielikuva 

Tuotin Itu – videotaiteen tuotantoprojektia Satakunnan taidetoimikunnan taiteen tuottamisen 

läänintaiteilijana. Vuonna 2007 olin laatimassa valtakunnallisten läänintaiteilijapäivien julkilausumaa, jossa 

”todettiin, että ’läänintaiteilijan tulee edustaa oman taiteenalueensa parhainta osaamista’” (Oesch 2012, 65). 

Tähän pyrin myös omassa työssäni. 

Tuottajakoulutukseni ja ammatillinen taustani antoivat hyvän pohjan läänintaiteilijana toimimiselle. 

Viisivuotinen kuukausipalkkainen työ, vaikkakin kolmesta pätkäsopimuksesta koottuna, tarjosi 

tuottamiselle epätavallisen lähtökohdan, kun en omaan palkkaani tarvinnut ulkopuolista rahoitusta. Taiteen 

tuottamisen läänintaiteilijana toimin julkisella sektorilla, mutta toisin kuin kunnalliset kulttuurituottajat, 

joiden ”keskeisenä työtehtävänä on kulttuurisen ohjelman ostaminen” (Halonen 2011A, 51).  
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Läänintaiteilijan työlle on tyypillistä jalkautuminen alueelle, yhteistyökumppaneiden etsiminen 

työpaikan ulkopuolelta ja uusien projektien ja toimintamallien käynnistäminen (Jokinen & Rautiainen 2008, 

226). Hallituksen esitys (2012, 19) antaa viitteitä siitä, että läänintaiteilijuus voi taiteilija-ammattina hävitä ja 

korvautua ”läänintuottajilla”. Mielestäni taiteen edistämisen kannalta rikastavampaa olisi vahvistaa 

tuottajien ammattikuntaa alueellisissa taidetoimikunnissa läänintaiteilijoiden rinnalla. Tuore 

läänintaiteilijoita käsittelevä tutkimus päättyy ylevästi: 

 

Tarpeelliseksi, muuntautumiskykyiseksi, tehokkaaksi ja edulliseksi osoittautuneesta läänintaiteilijatoiminnasta ei 
[ole] syytä luopua. Sen sijaan kannattaisi pohtia järjestelmän soveltamista muuhunkin julkisin varoin 
rahoitettavaan toimintaan. Ehkä mallista voisi myös kehittää kulttuurin vientituotteen, kuten läänintaiteilijat itse 
olivat tekemässä 1980-luvulla. 

(Oesch 2012, 140) 

 

Kansallisen apurahajärjestelmän puitteissa on erittäin työlästä tuottaa ammattilaisprojekteja, joissa taiteilijat 

saavat palkkaa, ja lähes mahdoton tuottaa projekteja, joissa tuottajakin saisi palkkansa apurahoituksen 

kautta. Lisäksi lempilajini videotaide tuntuu vuosikymmenestä toiseen joko pyrkivän tai jäävän rajatilojen 

taiteeksi vaille pysyvää paikkaa (Eerikäinen 1993/2007, 111).!Lähitulevaisuus näyttää, miten 

hyvitysmaksujärjestelmän uudistus ja esitys Taiteen edistämiskeskuksen perustamisesta vaikuttavat 

mediataiteen rahoitukseen (Leikola 2012, Hallituksen esitys 2012).  

Alalla kuin alalla idea urasta johdonmukaisena työhistorian kertomuksena katoaa. Projekteista tulee 

työpaikkoja tärkeämpiä. Tehtävät järjestetään ja vastuutetaan tiimeittäin. Alihankinta yleistyy. Suunnittelu ja 

tuotanto sulautuvat toisiinsa ja kulkevat rinnakkain. Ammattimaisuus ja asiantuntijuus korostuvat. 

Asiantuntijat määrittelevät omat erityistaitonsa vaatien niille ammatillista kunnioitusta. Työntekijät 

järjestävät itse työtehtävänsä, määrittelevät niiden tärkeyden ja perustelevat päätöksensä. (Chong 2002, 

137–138.) 

Paradoksaalisesti toimintakentän sirpaloituessa langat ja vastuu ovat yhä useammin tuottajan 

käsissä. Tuottajan asema on epävarma, mutta itsenäinen. Tuottajan edellytetään tekevän ja hallitsevan yhä 

enemmän asioita, mikä tarkoittaa enemmän työtä, enemmän valvontaa, suurempaa itsemääräämisoikeutta – 

ja enemmän vastuuta (Tunstall 1993, 200-207.) 

Työsopimukset muuttuvat kauppasopimuksiksi (Siltala 2004, 134). Chongin (2002, 60–62) 

orkesteriesimerkissä taiteellisen ryhmän jäsenillä ei ole pysyviä kiinnityksiä, eikä jäsenillä ole edustusta 

päätöksenteossa. Vastapainoksi heillä on vapaus luoda myös yksilöllistä uraa. Ryhmän vetovoimaisuus 

perustuu asiallisiin palkkioihin ja taiteellisesti tinkimättömään tasoon. Johtaja kantaa vastuun, tekee 

välttämättömät päätökset ja ottaa vastaan nurinat. Häntä ohjaavat ihailu ja kunnioitus ryhmän kollektiivista 

taituruutta kohtaan. Menestys ja kunnia ohjautuvat koko ryhmälle. 

Raunig  (2007, 8–12) näkee käänteen työntekijän näkökulmasta. Luovat ja kulttuuriset toimialat 

tarjoavat tekijöilleen vapautta ja luovuutta, mutta aiemman laitosmaisen turvallisuuden kustannuksella. 

Luovien alojen väliaikaiset projektiorganisaatiot edistävät epävarmuutta, pelkoa ja ahdistusta, jotka 

säteilevät yksilön koko elämään. Freelancerit siirtyvät projektista toiseen ja vain yritysten ja instituutioiden 

hallinnon keskeisiin tehtäviin kiinnitetään vakituisia työntekijöitä. Luovat tekijät ovat saaneet vapautta, he 
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työskentelevät itseohjautuvasti. Joustavuus ja epävarmuus muodostuvat pysyviksi olotiloiksi. Työn, vapaa-

ajan ja työttömyyden rajat sekoittuvat ja epävarmuus leviää työstä muillekin elämänalueille. 

Taidealalla paitsi epätyypilliset työsuhteet myös tiedon merkitys korostuvat jopa muita toimialoja 

enemmän. Älyllinen pääoma hankitaan tutkinnolla sekä jatkuvalla itsensä kehittämisellä. Henkilökohtainen 

pääoma on henkistä kasvua ihmisenä. Sosiaalinen pääoma muodostuu verkostoista ja ammatillisista 

suhteista. (Chong 2002, 139.) 

Instituutioiden ulkopuolella toimivan freelance-tuottajan työ näyttää sisällöiltään kaikkein 

vapaimmalta ja siinä mielessä kiinnostavimmalta. ”Freelance-tuottajien näkökulmasta kuitenkin käsitys 

tuntui varsin romantisoidulta: suuri osa toimi jatkuvassa epävarmuudessa, oli tyytymätön tulotasoonsa ja 

koki työtehtävänsä keskimääräistä vähemmän kiinnostavina” (Halonen 2005, 59). 

 

Esimerkiksi ’vapaaehtoinen’ eli palkaton tai matalapalkkainen työ kulttuuri- ja yliopistomaailmassa hyväksytään 
usein muuttamattomaksi tosiasiaksi eikä muuta edes vaadita. Muiden, vähemmän luovien, epävarmojen töiden 
tavoittelu oman kulttuurisen tuotannon rahoittamiseksi on hyväksyttyä. 

(Raunig 2007, 12) 

 

”[V]apauden tarve voidaan valjastaa itsesäätöiseksi riistoksi” (Siltala 2004, 173). Tällainen itseprekarisointi 

tarkoittaa halua päättää omista asioistaan, töistään, työkavereistaan ja -ajoistaan, vapaudestaan, 

itsevaltaisuudestaan, itsensä määrittelystä ja näistä juontuvaa tietoista epävarman työn ja elämäntavan 

valintaa (Raunig 2007, 12). 

Vapauteensa uskoen luovat ihmiset tuntuvat sietävän elin- ja työolosuhteitaan loputtomiin. 

Uusliberalistisessa maailmassa he kelpaavat jopa roolimalleiksi. Ihmisten ei voi väittää olevan Adornon ja 

Horkheimerin määritelmän mukaisesti passiivisia järjestelmän osia, sillä he itse osallistuvat aktiivisesti 

kokonaisuuden ylläpitoon. Luovista ja kulttuurisista toimialoista on tullut poliitikkojen kuin myös monien 

kulttuuritoimijoiden silmissä suuri pelastaja, koska luovilla toimialoilla ylin valta on itseprekarisoinnissa. 

Voidaankin puhua nykypäivän massiivisesta itsepetoksesta, eikä enää Adornon ja Horkheimerin tapaan 

kulttuuriteollisuuden massapetoksesta. (Raunig 2007, 12.) 

Siltala (2004, 178) huomauttaa tilkkutäkkielämänkerran aina olleen freelancereiden ja taiteilijoiden 

arkea: ”Heillä voi olla kadehdittava vapaus ajankäytön suhteen ja usein myös kutsumuksellinen työ 

vierasmääräytyneen sijasta, mutta vastapainoksi vaaditaan ankaraa itsekuria ja elämän 

yritystaloudellistamista.” 

”Nomadina rakennettu portfolioura on jatkossakin kulttuurialan arkea” (Halonen 2011B, 46). 

Itsenäisen tuottajan menestymisen mahdollisuus on hänen edelläkävijyydessään. Luovalla alalla on 

harjaannuttu epävarmuuteen, johon muut elämänalueet vasta törmäävät. Puhutaan moniajallisuudesta, 

jossa ihminen osallistuu useisiin prosesseihin samanaikaisesti. ”Polykronia on ollut produktiopohjaiseen 

toimintaan tottuneiden kulttuurituottajien osaamisen alue, joka on vähitellen muotoutumassa myös muiden 

ammattikuntien arjeksi” (Halonen 2011B, 56). 

Halonen (2011B, 59–66) ennustaa kuluttajuuden murrosta, joka saattaa tuottajat aiempaa 

läheisempiin kanssakäymisiin ja yhteistyöhön monipuolistuvan asiakaskunnan kanssa. Kuluttajat nousevat 

yleisöstä toimijoiksi, mutta toisaalta pirstoutuvat yhä pienemmiksi pienryhmiksi. Tuottajan pohdittaviksi 

tulevat sellaiset muutospaineen alaiset asiat, kuten ansaintalogiikat, tekijänoikeudet, vastuukysymykset, 
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tiedonlouhinnan etiikka, puhumattakaan siitä, miten taiteeksi ajatteleminen uuden kuluttajan aikakaudella 

tapahtuu. Tuottajan toiminnan rakenne Kuviossa 9 näyttää, miten työyhteisö on paisunut paljon työpaikan 

lähikollegoita laajemmaksi joukoksi. Uuden aikakauden yleisö rikastuttaa työyhteisöä entisestään. 

Itu – videotaiteen tuotantoprojektissa en työskennellyt kovintaan paljon yhteydessä  kuluttajaan. 

Videoinstallaatiosta kirjoittaessani viittaan teoksen kokijaan, mutta jätän kokemuksen analyysin tämän 

tutkielman ulkopuolelle. Oliko kuluttaja näyttelykävijä tai tv-katsoja? 

Tuottajuuteni Itu – videotaiteen tuotantoprosessissa pohjautui elokuvatuotannon mallille. Elokuvan 

tuotantomalli – käsikirjoitus, ennakkotuotanto, tuotanto, jälkituotanto – jäsentää polykronista 

toimintaympäristöä ja on sovellettavissa erilaisille aloille. Mitä kaikkea voitaisiinkaan tarkastella yhdistelyn 

näkökulmasta? Jos muitakin töitä ajateltaisiin kuin elokuvantekoa, ymmärrettäisiin luovuus yhteiseksi 

vastuualueeksi. Kaaos, keskustelut ja kiteytykset sisäistyisivät toiminnan välttämättömäksi sykkeeksi.  

Oma vahvuuteni on suurin haasteeni. Erikoistumalla kuvataiteen kaksinkertaiselle reuna-alueelle, 

tuottamiseen ja videotaiteeseen, ja asettautumalla maantieteellisesti etäälle pääkaupunkiseudusta, erotun 

tuottajakollegoistani valtakunnallisesti ja jopa kansainvälisesti. Verkkomaailman avulla voin tehdä sen 

eristäytymättä. Kerta toisensa jälkeen ratkaistavakseni jää, miten punon erityisyyteni sopivan kokoisista 

paloista koostuvaksi ammatilliseksi tilkkutäkiksi. 

 

6.4  Jälkisanat 

Rajasin tästä tutkielmasta pois tuottamieni teosten taiteellisen analyysin. Myös käsikirjoituskilpailulle 

annettu koti-teema jää vähäiselle käsittelylle, vaikka se läpäiseekin koko tuotantoprojektin. Perustelin 

taiteellisesta pohdinnasta pidättäytymistä aikanaan itselleni jonkinlaisella jääviydellä, vaikka yleensä nautin 

taiteen analysoinnista. Nykyään kainostelu tuntuu turhanpäiväiseltä. Tuottajana minulla on 

poikkeuksellinen näkökulma tuottamiini teoksiin. Olen myös sitoutunut niiden sisältöihin. Miksi en 

kirjoittaisi siitä, mitä tuottamani teokset käsittelevät ja sanovat. 

Mitä tuottamisesta pitäisi kirjoittaa seuraavaksi? Luin Antti Nylénin (2007/2011) Vihan ja 

katkeruuden esseitä, yllätyin ja provosoiduin. Nylén kirjoittaa manageri-sutenööreistä ja toisaalta tuottajista, 

joiden vastuulla on kätkeä ”laulamisen nolous ja tehdä riisuutumisesta strip-teasea” (mts, 165–167). 

Tässäkö on se langanpää, jota seuraamalla päästään kiinni tympeyteen, jolla tuottamiseen toisinaan 

suhtaudutaan. 

Koska tuottaminen on yhdistelyä, on helppo vetää yhtäsuuruusmerkit vaikkapa paritukseen. Se ei 

kuitenkaan ole ihmisten osaamisen, luovuuden tai erityisyyden yhdistelemistä vaan ennemminkin 

ihmisyyden paloittelemista. Striptease on laimeaa viihdettä, jossa mitään salaisuutta ei enää ole, eivätkä 

intentiot yllätä. Taiteen tuottamisessa olennainen osa näkyväksi tekemistä tapahtuu taiteilijan ja muiden 

teoksen tekemiseen tai tekemisen edistämiseen osallistuvien tahojen kesken. Tuottaminen ei ole sisäpuolen 

esittelemistä ulkopuolisille. 

Tuottamisen tutkiminen on vaikeaa, tärkeät kysymykset tuntuvat karkaavan. Onko kukaan kysynyt 

tuottajilta heidän arvoistaan, meidän arvoistamme, tuottamisen vakaumuksellisuudesta? Mitkä asiat 

ohjaavat tuottajuutta? Millaisia vastuita tuottajan erityisasemaan taiteellisessa prosessissa liittyy? Huonon tai 

typerän tuottamisen haukkuminen on helppoa, mutta miten hyvä, luova, sisäistynyt tai hienostunut 

tuottaminen välittyy taiteesta. Pitäisikö onnistuneen tuotannon kätkeä itsensä? 
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Koistila, Tanja. 2006A. Ruodot. 17’. Väri. 4:3. DV. Stereo. Ei dialogia. Tuuli Penttinen-Lampisuo (tuottaja). 
Yhteistyössä Yle Yhteistuotannot, Av-arkki ry, Satakunnan taidetoimikunta. Helsinki: Muu 
ry. Katsottavissa verkossa http://www.av-arkki.fi/teokset/ruodot/. Katsottu 21.8.2012. 

Koistila, Tanja. 2006B. Ruodot-installaatio. Väri. 3 x 4:3. DV. 3 äänikanavaa.. Ei dialogia. Installaatio-demo 
katsottavissa verkossa: http://www.av-arkki.fi/teokset/ruodot-installaatio/. Katsottu 
21.8.2012. 

Lampisuo, Marko, 2006A. Poriutuminen. 10’13’’. Väri. 4:3. DV. Stereo. Suomi. Saatavilla tekstitettynä 
englanniksi, ruotsiksi ja ranskaksi.  Tuuli Penttinen-Lampisuo (tuottaja). Yhteistyössä Yle 
Yhteistuotannot, Av-arkki ry, Satakunnan taidetoimikunta. Helsinki: Muu ry. Katsottavissa 
verkossa: http://www.av-arkki.fi/teokset/poriutuminen/. Katsottu 21.8.2012. 

Lampisuo, Marko. 2006B. Poriutiminen-installaatio. Väri. 5 x 4:3. DV. 10 äänikanavaa. Suomi. Tekstitetty 
englanniksi. Installaatio-demo katsottavissa verkossa: http://www.av-
arkki.fi/teokset/poriutuminen-installaatio/. Katsottu 21.8.2012. 

Saloranta, Elina. 2006. Ei saa häiritä. 7’38’’. Mv. 4:3. DV. Stereo. Suomi. Saatavilla tekstitettynä englanniksi, 
ruotsiksi ja ranskaksi. Tuuli Penttinen-Lampisuo (tuottaja). Yhteistyössä Yle 
Yhteistuotanno, Av-arkki ry, Satakunnan taidetoimikunta. Helsinki: Muu ry. Katsottavissa 
verkossa:  http://www.av-arkki.fi/teokset/ei-saa-hairita/. Katsottu: 21.8.2012. 

Séraphin, Lena. 2007. Kello & Kulta. 11’28’’. Väri. 16:9. DV. Stereo. Suomi. Saatavilla tekstitettynä 
englanniksi, ruotsiksi ja ranskaksi. Tuuli Penttinen-Lampisuo (tuottaja). Yhteistyössä Yle 
Yhteistuotanno, Av-arkki ry, Satakunnan taidetoimikunta. Helsinki: Muu ry. Katsottavissa 
verkossa:  http://www.av-arkki.fi/teokset/kello-andamp-kulta/. Katsottu 21.8.2012. 

!

I tu – videotaiteen tuotantoprojektin asiakirjat, 
Tuuli Pentt inen-Lampisuon hallussa 

Itu 16.5.2003. Videotaiteen tuotantoprojekti Itu. Varhaisin säilynyt projektisuunnitelmaluonnos. 
Tutkielman liitteessä 1. 

Itu 4.12.2003. Videotaiteen tuotantoprojekti Itu. Projektisuunnitelma, jossa ei ole muuta yläotsikointia. 

Itu 18.2.2004. Sopimus. Audiovisuaalisen viestintäkulttuurin edistämiskeskus AVEK. Itu – videotaiteen 
tuotantoprojektia koskeva tukisopimus. Perustuu tukihakemukseen n:o U/0955/03.  

Itu 19.2.2004. Itu-kokoontuminen. Itu-projektin 2-vaiheen käynnistäminen. Kokoontumisen asialista ja 
omia muistiinpanoja. 

Itu 12.3.2004. Käsikirjoituskilpailu. Itu videotaiteen tuotantoprojekti. Yhteistyössä Av-arkki ja Muu ry. 
Sisältää käsikirjoituskilpailun kuvauksen, projektisuunnitelman ja kaksisivuisen 
osallistumiskaavakkeen. Lähetetty jäsenkirjeessä Muu ry:n ja Av-arkki ry:n jäsenille. Liite 2. 
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Itu 21.4.2004A. Penttinen-Lampisuo, Tuuli. Itu videotuotantoprojekti. Projektisuunnitelma. 

Itu 21.4.2004B. Penttinen-Lampisuo, Tuuli. Itu videotuotantoprojekti. Projektisuunnitelma Satakunnan 
taidetoimikunnan käsittelyssä 22.4.2004. 

Itu X.6.2004. Penttinen-Lampisuo, Tuuli. Kokouskutsu. Kutsu ITU-valintatyöryhmän kokoukseen 
30.6.2004. Päiväämätön dokumentti. 

Itu Y.6.2004. Luokittelukaavake. 1. Valintakierros. Toimitettu kokouskutsun liitteenä. Päiväämätön 
dokumentti. 

Itu 10.6.2004. Penttinen-Lampisuo, Tuuli. ITU-projekti, päivityksiä suunnitelmaan. Satakunnan 
taidetoimikunnan kokous 10.6.2004. 

Itu 30.6.2004. Penttinen-Lampisuo, Tuuli (siht.),  Niskanen, Pekka (pj), Brander, Pirjetta, Hagner, Petri 
(allekirj.). ITU valintatyöryhmä. Pöytäkirja. ITU – videotaiteen tuotantoprojekti. 1. 
Valintakierros. Valintatyöryhmän kokous 30.6.2004. 

Itu 14.7.2004. Videotaiteen tuotantoprojekti ITU. Käsikirjoituspajan kokonaiskartta. Liitteessä 3. 

Itu 2.8.2004. Penttinen-Lampisuo, Tuuli. ITU videotaiteen tuotantoprojekti. Yhteistyössä Muu ry, 
Satakunnan taidetoimikunta ja AV-arkki ry. Projektisuunnitelma. 

Itu 19.8.2004. Satakunnan taidetoimikunta tiedottaa. Visuaalinen käsikirjoittaminen, kautta spatiumin! 
Lemmikki Louhimiehen visuaaliset kohtauskortit käsikirjoittamisen työvälineenä. 

Itu 27.9.2004. Penttinen-Lampisuo, Tuuli. Väliraportti. Itu – videotaiteen tuotantoprojekti. Jakelu: Muu 
ry:n ja Av-arkki ry:n hallitukset ja Satakunnan taidetoimikunta.  

Itu 5.10.2004. Astala, Erkki. Sähköpostiviesti Tuuli Penttinen-Lampisuolle. Alkaa sanoilla: ”Hei, kiitos 
viestistä – siellä lopussa olit muuten ehdottanut…” 

Itu X.10.2004. Penttinen-Lampisuo, Tuuli. Kokouskutsu. Kutsu ITU-projektin 2. Valintatyöryhmän 
kokoukseen 25.10.2004. Päiväämätön dokumentti. 

Itu 25.10.2004. Penttinen-Lampisuo (siht.), Brander, Pirjetta (pj), Granö, Veli, Paunu, Henna, Rastas, 
Perttu, Toppila, Paula (allekirj.). Pöytäkirja. ITU – videotaiteen tuotantoprojekti. 2. 
Valintakierros. Valintatyöryhmän kokous 25.10.2004. 

Itu Ei saa häiritä 2004-2005. Saloranta, Elina. Käsikirjoituskansio. Pohjautuu käsikirjoituspajaan 2004, 
mutta sisältää eri aikoina päivitettyjä dokumentteja. 

Itu 18.5.2006. Séraphin, Lena: Kello & Kulta. Storyboard. 

Itu Poriutuminen 2004–2006. Lampisuo, Marko. Käsikirjoituskansio. Pohjautuu käsikirjoituspajaan 2004, 
mutta sisältää eri aikoina päivitettyjä dokumentteja. 

Itu Ruodot 2004–2005. Koistila, Tanja. Pohjautuu käsikirjoituspajaan 2004, mutta sisältää eri aikoina 
päivitettyjä dokumentteja. 

Itu 2005A. Penttinen-Lampisuo, Tuuli. Otsikoimaton projektikansio, joka on koottu vuoden 2005 aikana 
(osassa aineistoa on päiväykset vuodelta 2005). Ensimmäinen sivu alkaa sanoilla: Olipa kerran 
pieni kylä… Itu – videotaiteen tuotantoprojekti. Liitteessä 4. 

Itu 2005B. Penttinen-Lampisuo, Tuuli. Kansio, jossa on yhdistettynä projektin, teosten ja 
näyttelykonseptin esittelymateriaalia. Konseptin osalta kansio sisältää muun muassa sivut, 
jotka on otsikoitu: Miltä kävijästä näyttelyssä tuntuu? ja Näyttelyn laatumääreet. Mukana on myös 
konseptointiin liittyneitä alkuperäispiirroksia ja virikekuvia sekä näyttelykonsepti-mindmap, 
joka on päivätty 15.9.2005. Kansion sisältö on käännetty osin ruotsiksi, koska kansiota on 
käytetty syksyllä  2005 Tukholmaan tehdyllä promotointimatkalla. Varsinainen 
konseptoinnin kurssityö ei ole alkuperäisessä muodossaan säilynyt. 

Itu 16.3.2005. Penttinen-Lampisuo, Tuuli. Itu videotuotantoprojekti. Projektisuunnitelma 
opetusministeriölle lähetettyyn hakemukseen. 

Itu 20.3.2005. Penttinen-Lampisuo, Tuuli. Videotuotantoprojekti.  Työpäiväkirja ajalta 18.2. – 10.3.2004. 

Itu 4.4.2005. ITU-projekti. Mindmap. 
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Itu 2.5.2005. Penttinen-Lampisuo, Tuuli. Muistio. Tapaaminen Yleisradiolla, Pasilassa 2. toukokuuta 2005 
klo 13-16. 

Itu 20.5.2005. Moilanen, Milla. Sähköpostiviesti Tuuli Penttinen-Lampisuolle. Alkaa sanoilla ” Hei Tuuli! 
Jokainen projekti rahoitetaan erikseen. Hakemus tuotantovaiheessa…” 

Itu 4.7.2005. Valokuvaustyön lasku. Tilaaja: Satakunnan taidetoimikunta. Valokuvaaja: Tomi Glad. 

Itu 30.8.2005. Penttinen-Lampisuo, Tuuli. Muistio. Tapaaminen AVEK:issa 30.08.2005 kello 15:00-15:45. 

Itu 8.9.2005. Saloranta, Elina. Sähköposti Tuuli Penttinen-Lampisuolle. Alkaa sanoilla: ”Hei Tuuli! Kiitos 
muistiosta ja anteeksi etten ole vastannut, syksyn kiireet alkavat…” 

Itu 10.11.2005. Penttinen-Lampisuo, Tuuli. Kirje Kullervo Tuomisaarelle. Alkaa sanoilla: ”Parahin 
Kullervo, Kävimme viikko sitten Tanja Koistilan kanssa katsomassa Hapuojalla sijaitsevaa 
taloa…” 

Itu 6.2.2006. Penttinen-Lampisuo, Tuuli. Projektin tiedotuskirje yhteistyökumppaneille, alkaa sanoilla 
”Arvoisat yhteistyökumppanit Itu – videotaiteen tuotantoprojektissa, Kokoan tähän teille 
kuulumisia…” 

Itu 17.2.2006. Penttinen-Lampisuo, Tuuli. Mediataiteen tuotantoprosessi ja sen vaikutukset taiteen 
sisältöön. Itu – videotaiteen tuotantoprojekti ja tieni Kaapelitehtaalta Satakuntaan. Omaan 
käyttöön koottu apupaperi seminaarin alustusta ja paneelikeskustelua varten. 

Itu 18.3.2006. Penttinen-Lampisuo, Tuuli. Sähköpostiviesti Timo Soppelalle ja Henriikka Oksmanille. 
Alkaa sanoilla: ”Moi Timo ja Henni! Tapaaminen 23.5. on hyvä asia. Hiukan jäi mieltä 
vaivaamaan, että toivottavasti tapaaminen menee positiivisessa hengessä…” 

Itu 23.5.2006. Penttinen-Lampisuo, Tuuli. Itu – taiteilijatapaaminen. Alustava ohjelma ja palautekysely 
taiteilijoille. 

Itu 25.5.2006. Penttinen-Lampisuo, Tuuli. Muistio taiteilijatapaamisesta, joka pidettiin Muu ry:n tiloissa 
23.5.2006. Alkaa sanoilla: ”Hei Itu-taiteilijat ja ohjausryhmä! Kiitos tiistaisesta 
tapaamisesta…” 

Itu 31.5.2006. Penttinen-Lampisuo, Tuuli. Itu – videotaiteen tuotantoprojekti. Raportti vuodesta 2005. 
Osoitettu Taiteen keskustoimikunnalle ja media- / monitaidejaostolle. No: 2005/794/312. 

Itu 5.7.2006 Penttinen-Lampisuo, Tuuli. Sopimus teoksen tuottamisesta. Sopijapuolet Muu ry, Marko 
Lampisuo ja Tuuli Penttinen-Lampisuo. 

Itu 20.7.2006 Penttinen-Lampisuo, Tuuli. Sopimus teoksen tuottamisesta. Sopijapuolet Muu ry, Elina 
Saloranta ja Tuuli Penttinen-Lampisuo. 

Itu 21.8.2006 Penttinen-Lampisuo, Tuuli. Sopimus teoksen tuottamisesta. Sopijapuolet Muu ry, Tanja 
Koistila ja Tuuli Penttinen-Lampisuo. 

Itu 1.9.2006A. Penttinen-Lampisuo, Tuuli. Pikamuistio Ruotojen ensi-illasta. Osoitettu Timo Soppelalle ja 
Tanja Koistilalle. 

Itu 1.9.2006B. Penttinen-Lampisuo, Tuuli. Poriutuminen. [Kustannuslaskelma Rauman taidemuseon ja MUU 
gallerian näyttelyinstalloinneille]. 

Itu 11.9.2006A Penttinen-Lampisuo, Tuuli. Sopimus teoksen tuottamisesta. Sopijapuolet Muu ry, Lena 
Séraphin ja Tuuli Penttinen-Lampisuo. 

Itu 11.9.2006B. Tiedote. Tanja Koistila. Ruodot. Ensi-ilta MUUmaanantaina 11.9.2006 klo 18–20. 

Itu 10.10.2006. Tuuli Penttinen-Lampisuo. Sopimus kuvauksista toimitilassa. Sopijapuolet Muu ry ja 
Helsingin Kellomestarit Oy. 

Itu 11.10.2006. Penttinen-Lampisuo, Tuuli. Sähköpostiviesti Sari Volaselle ja Milla Moilaselle, alkaa 
sanoilla: ”Hei Sari ja Milla! Kello & kulta -produktion tilannekatsaus: Emme saaneet 
rahoitusta elokuvataidetoimikunnalta emmekä elokuvasäätiöltä…” 

Itu 12.10.2006. Volanen, Sari. Sähköpostiviesti Tuuli Penttinen-Lampisuolle. Alkaa sanoilla: ”Hei Tuuli, 
Toivottavasti nyt saataisiin tämä projekti kasaan…” 
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Itu 14.10.2006. Sopimus tuotannollisesta työstä. Sopijapuolet Muu ry ja Tuomo Hutri. Tuotannollisen työn 
kohteena oleva videoteoksen tuotanto: Kello & Kulta. 

Itu 30.10.2006. Sopimus. Sopijapuolet Yleisradio Oy / YLE Yhteistuotannot ja Muu r.y. Sopimuksella 
sovitaan ”Itu-projektiin kuuluvien lyhytelokuvien – – televisioesitysoikeuksien ostosta”. 

Itu 2.11.2006. Penttinen-Lampisuo, Tuuli. Tässä talossa, näissä huoneissa. Näyttelyn pystytys Rauman 
taidemuseossa. Aikataulu 3.–11.11.2006. 

Itu 4.11.2006. Penttinen-Lampisuo, Tuuli. Neljä uutta suomalaista videotaideteosta Rauman taidemuseossa 
11.11.–10.12.2006. Tässä talossa, näissä huoneissa -näyttelyn lehdistötiedote. Liite 13. 

Itu 14.11.2006. Penttinen-Lampisuo, Tuuli. Budjetti. Tässä talossa, näissä huoneissa. Päivitys 141106. 

Itu 18.12.2006. Ote kuvaohjelmarekisteristä. Poriutuminen. Valtion elokuvatarkastamo. 

Itu 20.12.2006A. Päätös kuvaohjelman tarkastamisesta. Ruodot. Valtion elokuvatarkastamo. 

Itu 20.12.2006B. Päätös kuvaohjelman tarkastamisesta. Ei saa häiritä. Valtion elokuvatarkastamo. 

Itu 4.6.2007A. Penttinen-Lampisuo, Tuuli. Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma. Kustannusten 
yhteenveto. Videotaideteos Ei saa häiritä. (Mukana myös toteutumalaskelma.) 

Itu 4.6.2007B. Penttinen-Lampisuo, Tuuli. Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma. Kustannusten 
yhteenveto. Videotaideteos Poriutuminen. (Mukana myös toteutumalaskelma.) 

Itu 4.6.2007C. Penttinen-Lampisuo, Tuuli. Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma. Kustannusten 
yhteenveto. Videotaideteos Ruodot. (Mukana myös toteutumalaskelma.) 

Itu 19.6.2007. Penttinen-Lampisuo, Tuuli & Soppela, Timo (allekirj.). Raportti apurahan käytöstä. 
Vastaanottaja: Opetusministeriö (drno 86/620/2005). 

Itu 8.10.2007. Päätös kuvaohjelman tarkastamisesta. Kello & Kulta. Valtion elokuvatarkastamo. 

Itu 24.1.2008. Penttinen-Lampisuo, Tuuli. Itu – videotaiteen tuotantoprojekti televisiossa. Tiedote ja 
aineistopaketin saate. 

Itu 20.3.2008 Penttinen-Lampisuo, Tuuli. Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma. Kustannusten 
yhteenveto. Videotaideteos Kello & Kulta. (Mukana myös toteutumalaskelma.) 

 

 



!

!

Penttinen-Lampisuo 2012!
142 !

LIITTEET 

 

 

 

LIITE 1 Itu 16.5.2003. Videotaiteen tuotantoprojekti Itu. Varhaisin säilynyt 
projektisuunnitelmaluonnos vuodelta 2003. 

LIITE 2 Itu 12.3.2004. Itu videotaiteen tuotantoprojekti. Käsikirjoituskilpailu. Hakemuskaavake 
taiteilijoille 2004. 

LIITE 3 Itu 14.7.2004. Itu videotaiteen tuotantoprojekti. Käsikirjoituspajan kokonaiskartta 2004. 

LIITE 4 Itu 2005A. Itu – videotaiteen tuotantoprojektin esittelymateriaali vuodelta 2005. 

LIITE 5 Taiteilijan, tuottajan ja Muu ry:n välinen sopimus teoksen tuottamisesta. 

LIITE 6 Sopimus tuotannollisesta työstä. Hakasuluissa esimerkit äänisuunnittelijan työstä. 

LIITE 7  Teos- ja tekijätiedot suomi / englanti / ruotsi. Elina Saloranta: Ei saa häiritä. 

LIITE 8 Teos- ja tekijätiedot suomi / englanti / ruotsi. Marko Lampisuo: Poriutuminen 

LIITE 9 Teos- ja tekijätiedot suomi / englanti / ruotsi. Tanja Koistila: Ruodot. 

LIITE 10 Teos- ja tekijätiedot suomi / englanti / ruotsi. Lena Séraphin: Kello & Kulta. 

LIITE 11 Eräs rahoituskertomus. Julkaistu Katse valokuvaan -verkkolehdessä 2007. 

LIITE 12 Itu – videotaiteen tuotantoprojekti. Projektin rahoitus ja avustukset. 

LIITE 13 Itu 4.11.2006. Tiedote. Neljä uutta suomalaista videotaideteosta Rauman taidemuseossa 
11.11.–10.12.2006. 
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LIITE 1.  I tu  16.5.2003.  

Video ta i t e en  tuo tantopro j ekt i  I tu .  Varhais in  sä i lyny t  pro j ekt i suunni t e lmaluonnos  vuode l ta  2003 
.  

 
 

Ja tkuu 
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LIITE 1.   I tu  16.5.2003 ja tkuu.  
Video ta i t e en  tuo tantopro j ekt i  I tu .  Varhais in  sä i lyny t  pro j ekt i suunni t e lmaluonnos  vuode l ta  2003 

 

 
 

Ja tkuu 
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LIITE 1.   I tu  16.5.2003 ja tkuu.  
Video ta i t e en  tuo tantopro j ekt i  I tu .  Varhais in  sä i lyny t  pro j ekt i suunni t e lmaluonnos  vuode l ta  2003 
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LIITE 2.  I tu  12.3.2004.  
I tu  v ideo ta i t e en  tuo tantopro j ekt i .  Käs ikir jo i tuski lpa i lu .  Hakemuskaavake ta i t e i l i j o i l l e  2004.  

 

 
 
 

Ja tkuu 
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LIITE 2.  I tu  12.3.2004 ja tkuu.  
I tu  v ideo ta i t e en  tuo tantopro j ekt i .  Käs ikir jo i tuski lpa i lu .  Hakemuskaavake ta i t e i l i j o i l l e  2004. 

 

 
 
 
 

Ja tkuu 
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LIITE 2.  I tu  12.3.2004 ja tkuu.  
I tu  v ideo ta i t e en  tuo tantopro j ekt i .  Käs ikir jo i tuski lpa i lu .  Hakemuskaavake ta i t e i l i j o i l l e  2004. 

 

 
 
 
 

Ja tkuu 
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LIITE 2.  I tu  12.3.2004 ja tkuu.  
I tu  v ideo ta i t e en  tuo tantopro j ekt i .  Käs ikir jo i tuski lpa i lu .  Hakemuskaavake ta i t e i l i j o i l l e  2004. 
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LIITE 3.  I tu  14.7.2004.  
I tu  v ideo ta i t e en  tuo tantopro j ekt i .  Käs ikir jo i tuspa jan kokonaiskart ta 2004.  
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LIITE 4.  I tu  2005A. 
I tu  – v ideo ta i t e en  tuotantopro j ekt in  e s i t t e l ymater iaa l i  vuode l ta  2005. 
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OLIPA KERRAN PIENI KYLÄ, JOSSA OLI KOLME KOTIA SEKÄ 

KELLOKAUPPA. ENSIMMÄISESSÄ TALOSSA ELELIVÄT ISÄ JA 

TYTÄR. TOISESSA TALOSSA ASUI NELIHENKINEN PERHE. 

PERHEENISÄLLÄ OLI RAKASTAJATAR. KOLMANTEEN TALOON 

MUUTTI TAITEILIJA. HÄN TUNSI KYLÄSTÄ VAIN YHDEN IHMISEN. 

KAUPPA OLI JATKUVIEN RYÖSTELYJEN KOHTEENA. MYYJÄT 

VAIHTUIVAT TIUHAAN. ENSIMMÄISEN TALON TYTÄR IKÄVÖI 

MUMMOAAN… 

 

 
 
 
 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jatkuu 
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LIITE 4.  I tu  2005A ja tkuu.  
I tu  – v ideo ta i t e en  tuo tantopro j ekt in  e s i t t e l ymater iaa l i  vuode l ta  2005. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

SUOMESSA ON VARTTUNUT TAITEILIJASUKUPOLVI, 

JOLTA LÖYTYY VALMIUKSIA JA ROHKEUTTA RYHTYÄ 

SUUREMPIIN VIDEOTUOTANTOIHIN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jatkuu 
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LIITE 4.  I tu  2005A ja tkuu.  
I tu  – v ideo ta i t e en  tuo tantopro j ekt in  e s i t t e l ymater iaa l i  vuode l ta  2005. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ON KUVATAITEILIJOILLE LUOTU, RIIPPUMATON JA 

VOITTOA TAVOITTELEMATON TUOTANTO-ORGANISAATIO 

RIITTÄVIEN TUOTANTOEDELLYTYSTEN LUOMISEKSI JA 

TAITEILIJOIDEN RESURSSIEN KESKITTÄMISEKSI TEOSTEN 

TAITEELLISEN SISÄLLÖN LUOMISPROSESSIIN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jatkuu 
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LIITE 4.  I tu  2005A ja tkuu.  
I tu  – v ideo ta i t e en  tuo tantopro j ekt in  e s i t t e l ymater iaa l i  vuode l ta  2005. 

 
 

 

RUODOT 

Kuvaus välittämisen vaikeudesta 

Videoteos Ruodot on kuvaus välittämisen ja lähellä 
olemisen vaikeudesta. Se on tarina nuoren naisen, 
tyttären, irtautumisesta ja erilliseksi kasvamisesta 
suhteessa isäänsä. Ruodot on kuvallinen matka 
tyttären muistikuviin, hänen kokemuksiinsa ja tarinan 
nyt-hetkeen. Teoksen tapahtumat jaksottuvat 
lomittain toisistaan erottelemattomiin aikatasoihin. 

Teos käsittelee perheen sisäisiä rooleja, tyttären ja 
isän suhteen uuden olemisen muodon etsimistä. 
Riippuvaisuus toisesta ja itsenäistyminen ovat 
ristiriidassa. Vastuun kantaminen itsestään ja 
läheisistään on vaikeaa. Eläminen turvallisuuden 
illuusiossa on helpompaa. 

Tanja Koistila 
s. 1974 Espoo 
kuvataiteilija AMK 
asuu ja työskentelee Helsingissä 
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PORIUTUMINEN 

Kuinka vieraasta kaupungista tulee koti 

Mites olet siellä Porissa viihtynyt? Poriutuminen on 
videoteos muuttamisesta, tottumisesta, tuntemisesta ja 
luopumisesta. Se muodostuu kahdeksasta episodista. 
Kuvissa nähdään autioksi rajattu kaupunki, tyhjä huoneisto, 
hiljainen merenranta, festivaalialue juhlien jälkeen. On vain 
avaria ja tasaisia tiloja. Ei mitään tai ketään tuttua. 

Monologeissaan mies kertoo tapetoimisesta, kaupassa 
käymisestä, polkupyöräretkestä, auton huoltamisesta ja 
urheiluseuraan liittymisestä. Tapahtumia yhdistää kokemus 
uudesta elinympäristöstä ja muuttuneesta sosiaalisesta 
verkostosta. Mies sairastaa yksinäisyyden luulosairautta, 
mutta huokaisee helpotuksesta saadessaan apua todellisiin 
kipuihin. 

Marko Lampisuo 
s. 1970 Turku 
kuvataiteilija AMK 
asuu ja työskentelee Porissa  
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EI SAA HÄIRITÄ 

Kolmiodraama uhkaa kotia. 

Tarinan kertoja on nainen, jolla on suhde naimisissa olevan 
miehen kanssa. Nainen ei ole koskaan tavannut miehen 
vaimoa ja lapsia, mutta hän näkee näistä unia. Myös vaimo 
näkee unia naisesta. Paradoksaalisesti vaimo on ilahtunut 
naisen ilmaantumisesta, sillä se tarjoaa mahdollisuuden 
epätyydyttävän avioliiton purkamiseen. Ainoastaan mies 
vastustaa muutosta. Nainen odottaa miehen eroavan 
vaimostaan, mutta epäilee, ettei näin tapahdu. Teoksen 
loppupuolella mies pitää puolustuspuheen, jonka aikana 
kolmiodraama saa selityksensä, vaikka ei ratkaisua. 
Rakkaussuhteen pääosassa on poissaoleva kolmas osapuoli. 

Unissani talo on tummanruskea ja seinillä on mauttomia 
tauluja. / Sanot, että seinät ovat valkoiset eikä tauluja ole 
lainkaan. 

Elina Saloranta 
kuvataiteilija, M.F.A. 
s. 1968 Helsingissä 
asuu ja työskentelee Helsingissä 
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KELLO & KULTA 

Rikos aiheuttaa rikoksen. 

Kello & kulta -liike ryöstetään. Kelloseppä pahoinpidellään 
ja sidotaan vaarattomaksi. 

Tapahtumien kiertokulku tuo ryöstäjän uudelleen 
rikospaikalle. Tällä kertaa liikkeen kohteliaana myyjänä, 
joka ryöstetään ja teipataan takahuoneen työpöytään. 
Kellosepänliikkeessä rikollisesta tulee ryöstön uhri ja 
shoppailevasta asiakkaasta varas. Tunnevammainen, 
ontuva kelloseppä, moraaliton Erik ja villakoiraansa 
ulkoiluttava Alisa tyhjentävät valikoiden liikkeen kullalla 
katetut vetolaatikot ja takahuoneen turvasäilön. 

 

 

Lena Séraphin 
kuvataiteilija, [M.F.A.] 
s. 1962 Espoo 
asuu ja työskentelee Helsingissä  
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Yhteistyössä: 

Muu ry, AV-arkki ry ja Satakunnan 
taidetoimikunta 

 
Muu ry toimii ITU-projektissa tuotantoyhtiönä. Muu on 
erityisesti kuvataiteen uusia aloja kuten esimerkiksi ympäristö-, 
media-, video-, -ääni- ja valotaidetta, performancea sekä 
taiteiden välistä toimintaa edustava ja edistävä 
kuvataidejärjestö. Yhdistys on toiminut vuodesta 1987. Vuoden 
2004 alussa yhdistyksellä oli 360 jäsentä, joten se on Suomen 
toiseksi suurin kuvataiteen ammattitaiteilijajärjestö. 
 
AV-arkki ry toimii ITU-projektissa levitysyhtiönä. AV-arkki on 
yli sadan suomalaisen mediataiteilijan yhdistys ja suomalaisen 
mediataiteen levitysarkisto.  Se perustettiin 15 vuotta sitten 
Muu ry:n yhteyteen, mutta eriytyi sittemmin omaksi 
organisaatiokseen. Yhdistys levittää videotaidetta kymmenille 
kansainvälisille festivaaleille, järjestää näyttelyitä ja levittää 
videotaide- ja mediataidetietoutta ja teoksia myös kotimaassa. 
 
Tuottaja Tuuli Penttinen-Lampisuo työskenteli vuosina 2002 
- 2004 AV-arkki ry:n tuottajana. Tänä aikana hän osallistui 
alkuideoinnista lähtien ITU-projektin suunnitteluun. Vuoden 
2004 keväällä Penttinen-Lampisuo siirtyi taiteen tuottamisen 
läänintaiteilijaksi Satakuntaan.  
 
Uuden läänintaiteilijan myötä liittyi myös Satakunnan 
taidetoimikunta yhdeksi yhteistyökumppaniksi ITU-projektiin. 
Vuonna 2004 taidetoimikunta tarjosi projektiin tuottajan 
työpanoksen sekä tuki käsikirjoituspajaa. Satakunnan 
taidetoimikunnan tuki jatkuu ja kasvaa vuonna 2005. ITU-
projekti sekä teoksia esittelevä näyttely Rauman 
taidemuseossa on myös sisällytetty vuoden 2006 
hankesuunnitelmaan. 

 

ITU-projektin ohjausryhmä: 
- Muu ry:n toiminnanjohtaja Timo Soppela 
- Muu ry:n puheenjohtaja Henriikka Oksman 
- Satakunnan taidetoimikunnan jäsen, 

Rauman taidemuseon amanuenssi Henna Paunu 
- AV-arkki ry:n toiminnanjohtaja Eeva Pirkkala 
- AV-arkki ry:n puheenjohtaja Pirjetta Brander  
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MIKSI? 

1. Suomessa on ammattitaitoisia, luovia kuvataiteilijoita, jotka ovat 
erikoistuneet video- ja mediataiteeseen. 

2. Suomalaiselle videotaiteelle riittää kysyntää koti- ja ulkomailla. 

3. Suomalaista videotaidetta kiitetään ja palkitaan tuoreen 
näkemyksen ja sisällön ansiosta. 

4. Toistaiseksi videotaiteen tuotanto perustuu usein taiteilijoiden 
rooliin ainoina teoksen tuottajina ja tekijöinä. 

5. Moni videoteos jää toteutumatta tai toteutuu tavalla, joka on 
taloudellisesti ja työmäärällisesti kestämätön tai teknisesti 
vajavainen. 

6. Rahoittajat edellyttävät tuotantoyhtiön mukanaoloa, mutta 
elokuvayhtiöiltä löytyy harvoin kiinnostusta videotaiteen 
tuottamiseen.  

7. Videotaiteen tuotantotekniikka on nykyään täysin digitaalista. 
Valmiista teoksesta voidaan tuottaa versioita erilaisille esitys- ja 
levitysalustoille aiempaa korkeampilaatuisena.  

8. Suomesta puuttuvat videotaiteen tuotantorakenteet ja -kulttuuri. 

9. Monimediaisten levitysmahdollisuuksien hyödyntämiseksi tulisi 
tuotannoissa huomioida erilaisten levityskanavien ja alustojen 
vaatimat formaatit ja versiot. Nykytilanteessa teosten levitystä 
suunnitellaan yleensä vasta teoksen valmistuttua, irrallaan 
tuotantovaiheesta. 

10. Suomessa on varttunut taiteilijasukupolvi, jolta löytyy valmiuksia 
ja rohkeutta ryhtyä suurempiin videotaidetuotantoihin. 
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MITEN? 

käsikirjoituksia kehittämällä 

tuotantoja kasvattamalla 

voimia yhdistämällä 

asiantuntemusta verkottamalla 

 

TULOKSET: 
Konkreettisena tuloksena ITU-projektissa tuotetaan 
maailmaa kiertävä videoteoskokonaisuus, jonka tuotannossa 
on huomioitu levityskanavat, markkinointi, taiteellinen laatu ja 
siihen suhteutettu tuotantomittakaava sekä kokonaisuuden 
temaattinen terävyys. 

 

Videotuotantojen kehittämiseksi luotu tuotantopilotti 
hyödyntää ja kehittää koko video- ja mediataiteen toimialaa, 
kun tuotantoprosessit ja toimintaverkostot kehittyvät. Projekti 
tukee alan ammattimaistumista. 

 

Vuonna 2004 toteutetun käsikirjoituspajan tulokset osoittavat, 
kuinka tuottajan tukemina ja muiden ammattilaisten kanssa 
keskustellen, yhdessä kehittämällä ja kehittymällä 
videotaiteilijat onnistuivat lyhyessä ajassa nostamaan omia 
tuotannollisia valmiuksiaan. 

 

Projektin keskeiset toimijat ovat epäkaupallisia, taiteilijoiden 
etuja ajavia järjestöjä ja instituutioita, joiden tietotaito jää 
palvelemaan mediataiteen ammattitoimijoita ja -taiteilijoita 
projektin jälkeenkin. Tuotantopilotin vaiheet dokumentoidaan 
myös osaksi tieteellistä tutkimusta. 

 
 

Ja tkuu 



!

!

Penttinen-Lampisuo 2012!
162 !

LIITE 4.  I tu  2005A ja tkuu.  
I tu  – v ideo ta i t e en  tuo tantopro j ekt in  e s i t t e l ymater iaa l i  vuode l ta  2005. 

 

 Projektin eletyt vaiheet 2003 - 2005 
 

 
- Pitkän suunnittelutyön pohjalta Muu ry ja AV-arkki ry käynnistivät 

yhteisen videotuotannon pilottiprojektin ITU vuonna 2004. 

- Avoin käsikirjoituskilpailu Muu ry:n ja AV-arkin jäsenille julkistettiin 
maaliskuussa 2004. 

- Satakunnan taidetoimikunta liittyi projektiin vuoden 2004 kesällä. 

- Määräaikaan mennessä käsikirjoituspajaan tarjottiin 27 teosta. 
Asiantuntijajury (Pekka Niskanen, Pirjetta Brander, Petri Hagner) 
valitsi pajaan 10 taiteilijan teosideat. 

- Käsikirjoituspajassa syksyn 2004 aikana sovellettiin Lemmikki 
Louhimiehen visuaalisen käsikirjoittamisen metodia, 
elokuvakäsikirjoittamisen traditioita ja kurssilaisten taitoja. Ryhmä 
kehitti rakenteen käsikirjoituskansiolle, jota kukin varioi 
mieltymystensä mukaan. Yleisradion Erkki Astala, Leena Kemppi ja 
Sari Volanen vierailivat käsikirjoituspajassa tutoreina. 

- Syntyneistä käsikirjoituksista uusi asiantuntijajury (Perttu Rastas, 
Henna Paunu, Paula Toppila, Pirjetta Brander, Veli Granö) valitsi 
neljä teosta vietäviksi ITU-projektin puitteissa varsinaiseen 
tuotantoon. 

- Palautteessaan jury kiitti käsikirjoituspajan tuloksellisuutta ja korosti, 
että neljän valitun teoksen käsikirjoitukset ja muut suunnitelmat olivat 
pisimmälle kehittyneitä ja siksi valmiimpia vietäviksi kohti toteutusta 

- Vuonna 2004 projektia rahoittivat AVEK (15.000,-), Taiteen 
keskustoimikunta (7.000,-) ja ViSiO (210,). 

- Vuonna 2004 Satakunnan taidetoimikunta rahoitti maakunnassa 
toteutettua käsikirjoituspajaa (800,-) ja tarjosi projektiin tuottajan 
työpanoksen toukokuusta 2004 alkaen. 

- Talven ja kevään 2005 aikana teoksia on valmisteltu tuotantoon 
(ennakkotuotanto). 

- Salorannan teos on kuvattu kesäkuussa ja Lampisuon teos 
heinäkuussa 2005. Ne leikataan ja masteroidaan syksyllä ja talvella 
2005 - 2006 (jälkituotanto edellyttää lisärahoitusta). 

- Séraphinin ja Koistilan teokset vaativat vielä sekä lisäsuunnittelua 
että -rahoitusta ennen kuvausten käynnistämistä. Toiveissa on 
käynnistää niiden kuvaukset syksyllä.  

!
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Projektin taloudesta 
 
 
ITU-projektissa tavoitellaan ammattimaisia, turvallisia ja mielekkäitä tuotanto-olosuhteita 

 
Kuvataiteilijat ovat Taiteen keskustoimikunnan (2004) selvityksen mukaan Suomen 
taiteilijoista pienituloisimpia. Jo tässä vaiheessa ITU-projektin tuotantojen suunnittelua 
on käynyt selväksi, että teoksen suurimman työn tekijälle eli taiteilijalle on vaikeaa 
tuotantorahoitushankinnassa kohdistaa muuta kuin minimaallinen korvaus 
suhteutettuna taiteilijan työmäärään. Sen sijaan ulkopuoliselle työvoimalle, jonka 
palkkauksessa myötäillään Suomen tv- ja elokuvatyöntekijöiden liiton sopimuksia, 
maksetaan täysi palkkio tehdystä työstä. Taiteilijat toimivat tässäkin projektissa kuin 
yrittäjät - omalla riskillä. 

 
Taloushallinto 

 
- Projektin kirjanpidosta teosten tuotantojen osalta vastaa pääasiassa Muu ry. 
- Projektin ja teosten budjetit laatii tuottaja. 
- Apuraha-anomukset ja anomusten tilitykset hoitaa tuottaja, paitsi kirjanpidon 

osalta. 
- Satakunnan taidetoimikunnan rahoitus on erillään, eikä kulje Muu ry:n kirjanpidon 

kautta. 
- Taiteilijoille henkilökohtaisesti myönnetyt apurahat eivät kulje Muu ry:n tai 

Satakunnan kirjanpidon kautta vaan taiteilijat vastaavat niiden kirjanpidoista ja 
tilityksistä henkilökohtaisesti. 

- Levityksen alkaessa projekti siirtyy AV-arkki ry:n hallinnoimaksi. Levitysvaiheen 
kirjanpidosta vastaa AV-arkki ry. 

 
ITU-projektin rahoitushankinta on toteutunut vuodelle 2005 seuraavasti: 
 
 

- Rahoitusneuvottelun ovat käynnissä AVEKin ja Yleisradion kanssa. 
- Opetusministeriöltä on saatu sisältötuotantohankkeiden tukea. 
- Taiteen keskustoimikunnan mediataidejaosto tukee tuotantoja. 
- Satakunnan taidetoimikunta tukee videotuotantojen kehittämistä maakunnassa ja 

maksaa tuottajan palkan. 
- Kaikki neljä taiteilijaa ovat saaneet tuotantotukea Visekiltä. 
- Taiteilija Elina Saloranta on saanut Suomen Kulttuurirahaston 

työskentelyapurahaa ITU-teoksensa toteuttamiseen. 
- Svenska kulturfonden tukee Lena Séraphinin teoksen tuotantoa. 
- Suomen kulttuurirahaston Uudenmaan rahasto tukee Séraphinin, 

Salorannan ja Tanja Koistilan teosten tuotantoja.  
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ITU-projektin rahoitushankinnassa tehtävä seuraavaksi: 
 

 
- Suomen Elokuvasäätiöltä anotaan tukea ainakin osalle teoksista. 
- Muilta mahdollisilta säätiöiltä, esim. SKR, Kordelin ja Paulo tullaan anomaan tukea 

syksyllä. 
- Taiteen keskustoimikunnan Kuvataidetoimikunnalta ja Elokuvataidetoimikunnalta 

anotaan syksyllä. 
- Framelta anotaan tukea käännöstöihin ym. 
- Taiteilijoita tuetaan omarahoitushankinnassa. 
- Sponsorirahoitusmahdollisuuksia selvitetään, etenkin markkinointiyhteistyön 

osalta. 
- Kansainvälisen rahoituksen mahdollisuuksia selvitetään. 
- Kiasman yhteistuotanto- tai ennakko-ostomahdollisuuksia selvitetään. 
- Wihurin säätiön ennakko-ostomahdollisuuksia selvitetään. 
- Päällekkäisyyksien välttämiseksi apurahoja anottaessa joudutaan huomioimaan 

Muu ry:n rahoitushaku kokonaisuudessaan. 
  
 
Projekti voi tuottaa esimerkiksi seuraavanlaisia tuloja varsinaisen tuotantorahoituksen 
ja teosten valmistumisen jälkeen: 
 

! tekijänoikeuskorvaukset ja esityskorvaukset teosten esittämisestä julkisesti 
! teosten myynti koti- tai ulkomaisiin kokoelmiin 
! teosten esitysoikeuksien myynti ulkomaisille televisiokanaville 
! teosten ja projektin tuotteistaminen ja oheistuotemyynti 
! teosten tai taiteilijoiden voittamat palkinnot ja tunnustukset 
! pääsylipputulot 

 
2006 budjetoidaan erikseen, kun teosten lopullinen muoto sekä näyttelysuunnitelma 
ovat tiedossa.  
 
Seuraavalla sivulla rahoituksesta käytyä kirjeenvaihtoa Opetusministeriön Leena 
Laaksosen kanssa (päiväys 050505) sekä Sari Volasen (YLE) lyhyt tarjoussähköposti 
(päiväys 240505). 

- Jäljempänä kaikkien teosten yksityiskohtaiset budjetit ja rahoitussuunnitelmat. 
(päivitys 01/08/05). 
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Kustannusten yhteenveto 
 

KUSTANNUSARVIO JA RAHOITUSSUUNNITELMA päivitys 260805 

videotaideteos Ruodot  
käsikirjoitus Tanja Koistila, 2004  

  
1. Käsikirjoitus, tuotannon valmistelu 700,00    
2. Tuotantohenkilökunta 21 895,92    
3. Esiintyjät 5 614,00    
4. Kuljetukset ja matkat 2 900,00    
5. Majoituskustannukset 1 724,00    
6. Lavasteet ja rekvisiitta 1 205,00    
7. Studio ja kuvauspaikat 1 100,00    
8. Tuotantotekninen välineistö 1 940,00    
9. Materiaalikustannukset 500,00    
10. Laboratoriokustannukset 0,00    
11. Editointi 1 340,00    
12. Äänen jälkikäsittely 2 200,00    
13. Musiikkikustannukset 0,00    
14. Kopiokustannukset 450,00    
15. Markkinointi 300,00    
16. Muut kustannukset 2 605,00    

VALMISTUSKUSTANNUKSET YHTEENSÄ (1.-16.) 44 473,92    
17. Rahoituskustannukset 0% 0,00    
18. Odottamattomat menot 5% 2 226,08    

KOKONAISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ (1.-18.) 46 700,00    
  
  

KOKONAISTULOT 46 700,00    
Helsingin kaupunki (anottu 2005 taiteilijan työskentelyyn) 3 200,00    
Satakunnan taidetoimikunta (tuottajan palkka) 2 800,00    
Satakunnan taidetoimikunta, videotuotantojen edistämisprojekti 1 000,00    
AVEK ennakkotuotantotuki (anotaan syksyllä 2005) 2 000,00    
AVEK tuotantotuki (anotaan syksyllä 2005) 8 000,00    
Yleisradio (neuvoteltu, vahvistuu kokonaisrahoituksen varmistuttua) 5 500,00    
Visek (myönnetty taiteilijalle 2005) 1 300,00    
Suomen kulttuurirahaston Uudenmaan rah. (myönn. Muu ry:lle -05) 3 000,00    
OPM sisältötuotantoraha (myönnetty Muu ry:lle 2005) 6 400,00    
Taiteen keskustmk, mediataidejaosto (myönnetty Muu ry:lle -05) 2 000,00    
Suomen elokuvasäätiö (anotaan syksyllä 2005) 11 500,00    
  

TULOT YHTEENSÄ 46 700,00    
MENOT YHTEENSÄ 46 700,00    

TULOS 0,00    
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Kustannusten yhteenveto 
 
KUSTANNUSARVIO JA RAHOITUSSUUNNITELMA päivitys 260805 

videotaideteos Poriutuminen  
käsikirjoitus Marko Lampisuo, 2004  

  
1. Käsikirjoitus ja tuotannon valmistelu 170,00    

2. Tuotantohenkilökunta 8 757,06    

3. Esiintyjät 0,00    

4. Kuljetukset ja matkat 60,00    

5. Majoituskustannukset 50,00    

6. Lavasteet ja rekvisiitta 50,00    

7. Studio ja kuvauspaikat 8,50    

8. Tuotantotekninen välineistö 400,00    

9. Materiaalikustannukset 370,00    

10. Laboratoriokustannukset 0,00    

11. Editointi 3 280,40    

12. Äänen jälkikäsittely 3 123,20    

13. Musiikkikustannukset 0,00    

14. Kopiokustannukset 450,00    

15. Markkinointi 300,00    

16. Muut kustannukset 3 265,00    

VALMISTUSKUSTANNUKSET YHTEENSÄ (1.-16.) 20 284,16    

17. Rahoituskustannukset 0% 0,00    

18. Odottamattomat menot 5% 1 015,84    

KOKONAISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ (1.-18.) 21 300,00    

  
  

KOKONAISTULOT 21 300,00    

Kordelinin säätiö (anottu 2005 haussa taiteilijalle työskentelyyn) 3 500,00    

Satakunnan taidetoimikunta (tuottajan palkka) 2 800,00    

Satakunnan taidetoimikunta, videotuotantojen edistäminen 2 000,00    

AVEK (anotaan syksyllä 2005) 5 000,00    

Yleisradio (neuvoteltu, vahvistuu kokonaisrahoituksen varmistuttua) 3 000,00    

Visek (myönnetty taiteilijalle vuonna 2005) 1 000,00    

Taiteen keskustmk, mediataidejaosto (myönnetty Muu ry:lle -05) 2 000,00    

OPM sisältötuotantoraha (myönnetty Muu ry:lle 2005) 2 000,00    

  

TULOT YHTEENSÄ 21 300,00    

MENOT YHTEENSÄ 21 300,00    

TULOS 0,00    

LIITE 4.  I tu  2005A ja tkuu.  
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Kustannusten yhteenveto  
 
KUSTANNUSARVIO JA RAHOITUSSUUNNITELMA päivitys 010805 

videotaideteos Ei saa häiritä  

käsikirjoitus Elina Saloranta, 2004  

  
1. Käsikirjoitus ja tuotannon valmistelu 0,00    
2. Tuotantohenkilökunta 15 475,06    
3. Esiintyjät 5 040,00    
4. Kuljetukset ja matkat 510,00    
5. Majoituskustannukset 1 040,00    
6. Lavasteet ja rekvisiitta 400,00    
7. Studio ja kuvauspaikat 893,00    
8. Tuotantotekninen välineistö 1 190,00    
9. Materiaalikustannukset 300,00    
10. Laboratoriokustannukset 0,00    
11. Editointi 500,00    
12. Äänen jälkikäsittely 500,00    
13. Musiikkikustannukset 0,00    
14. Kopiokustannukset 460,00    
15. Markkinointi 300,00    
16. Muut kustannukset 3 105,00    

VALMISTUSKUSTANNUKSET YHTEENSÄ (1.-16.) 29 713,06    
17. Rahoituskustannukset 0% 0,00    
18. Odottamattomat menot 5% 1 486,94    

KOKONAISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ (1.-18.) 31 200,00    
  
  

KOKONAISTULOT 31 200,00    
Suomen kulttuurirahaston työskentelyapuraha taiteilijalle 8 000,00    
Satakunnan taidetoimikunta (tuottajan palkka) 2 800,00    
Satakunnan taidetoimikunta (videotuotantojen edistäminen) 400,00    
AVEK (anotaan syksyllä 2005) 6 700,00    
Yleisradio (neuvoteltu) 2 000,00    
Opetusministeriön sisältötuotantotuki (myönnetty) 2 000,00    
Suomen kulttuurirahaston Uudenmaan rahasto (myönnetty) 3 000,00    
Visek - myönnetty taiteilijalle 1 300,00    
Valtion kuvataidetoimikunta, kohdeapuraha, myönn. taiteilijalle 3 000,00    
Taiteen keskustoimikunnan mediataidejaosto (myönnetty) 2 000,00    
  

TULOT YHTEENSÄ 31 200,00    
MENOT YHTEENSÄ 31 200,00    
TULOS 0,00    

!
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Kustannusten yhteenveto  
 

KUSTANNUSARVIO JA RAHOITUSSUUNNITELMA  

videotaideteos Kello ja kulta  
käsikirjoitus Lena Séraphin, 2004  

  
1. Käsikirjoitus ja tuotannon valmistelu 900,00    
2. Tuotantohenkilökunta 23 888,52    

3. Esiintyjät 6 300,00    
4. Kuljetukset ja matkat 1 560,00    
5. Majoituskustannukset 2 250,00    
6. Lavasteet ja rekvisiitta 4 000,00    
7. Studio ja kuvauspaikat 1 220,00    
8. Tuotantotekninen välineistö 2 300,00    
9. Materiaalikustannukset 350,00    
10. Laboratoriokustannukset 0,00    
11. Editointi 500,00    
12. Äänen jälkikäsittely 0,00    
13. Musiikkikustannukset 0,00    
14. Kopiokustannukset 450,00    
15. Markkinointi 300,00    
16. Muut kustannukset 3 175,00    

VALMISTUSKUSTANNUKSET YHTEENSÄ (1.-16.) 47 193,52    
17. Rahoituskustannukset 0% 0,00    
18. Odottamattomat menot 5% 2 356,48    

KOKONAISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ (1.-18.) 49 550,00    
  
  
KOKONAISTULOT 49 550,00    
Satakunnan taidetoimikunta (tuottajan palkka) 2 800,00    
Satakunnan taidetoimikunta, videotuotantojen edistäminen 600,00    
AVEK ennakkotuotantotuki (anotaan syksyllä) 2 000,00    
AVEK tuotantotuki (anotaan syksyllä) 8 000,00    
Yleisradio (neuvoteltu) 4 500,00    
Visek (myönnetty taiteilijalle) 1 300,00    
Svenska kulturfonden (myönnetty) 8 000,00    
Suomen kulttuurirahaston Uudenmaan rahasto (myönnetty) 3 000,00    
OPM sisältötuotantoraha (myönnetty) 4 350,00    
Taiteen keskustoimikunta, monitaidejaosto (myönnetty) 2 000,00    
Suomen elokuvasäätiö (anotaan syksyllä) 13 000,00    
  
TULOT YHTEENSÄ 49 550,00    
MENOT YHTEENSÄ 49 550,00    
TULOS 0,00    

LIITE 4.  I tu  2005A ja tkuu.  

I tu  – v ideo ta i t e en  tuo tantopro j ekt in  e s i t t e l ymater iaa l i  vuode l ta  2005. 

!

 

Ja tkuu 

!



!

!

Penttinen-Lampisuo 2012!

174 !

LIITE 4.  I tu  2005A ja tkuu.  

I tu  – v ideo ta i t e en  tuo tantopro j ekt in  e s i t t e l ymater iaa l i  vuode l ta  2005. 

 

Sopimuksista 
 
 
ITU - videotaiteen tuotantoprojekti on epäkaupallisten taiteilijajärjestöjen 
hallinnoima. Teosten myynnistä tai levittämisestä kertyneet tuotot jaetaan 
tuotantoyhtiön (Muu ry), levitysyhtiön (AV-arkki ry), taiteilijan ja tuottajan kesken 
erikseen neuvoteltavan sopimuksen mukaisesti. Tuottojen jakoperusteena on koko 
projektin idea taiteilijoiden luovaa sisältötuotantoa tukevana hankkeena. Tuottojen 
kohdentaminen edullisin sopimuksin taiteilijan hyväksi on projektin toimijoiden 
yhteinen tavoite. 
 
Sopimuskäytänteiden luomiseen saadaan kuvataiteilijoiden tekijänoikeusjärjestö 
Kuvasto ry:n sekä Länsi-Suomen lääninhallituksen Sivistysosaston lakimiehen 
asiantuntija-apua. 
 
Toistaiseksi on laadittu seuraavat sopimukset: 
 
Ei saa häiritä -teos 
Muu ry & Siiri Hyttisen huoltaja – esisopimus  sekä sopimus näyttelijän työstä (?) 
Muu ry & Ari-Matti Hedman – esisopimus sekä sopimus näyttelijän työstä 
Muu ry & Mari McAlester – sopimus studio-ohjaajan työstä 
Muu ry & Janne Jankkari – sopimus äänitöistä 
Teoksen still-kuvien käyttöoikeudet on määritelty valokuvaaja Tomi Gladin 
laskussa. 
 
Poriutuminen-teos 
Muu ry & Filmed Oy – sopimus äänitystyöstä 
Muu ry & Filmed Oy – esisopimus äänen ja kuvan jälkituotannosta 
Teoksen still-kuvien käyttöoikeudet on määritelty valokuvaaja Tomi Gladin 
laskussa. 
 
Sopimukset, jotka on ehdottomasti laadittava: 
 
Muu ry & taiteilijat 
Muu ry & tuottaja 
AV-arkki & taiteilijat: käytetäänkö AV-arkin normaalia levityssopimusta 
AV-arkki ry & tuottaja 
Muu ry & Rauman taidemuseo - näyttelysopimus 
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Markkinointi, tiedotus, dokumentointi 
 
- Käsikirjoituspajasta uutisoitiin Satakunnan Kansassa, projektin vaiheista on tiedotettu AVEK-lehdessä. 

- Käsikirjoituspajan aikana projektista tiedotettiin web-sivuillla. Web-sivujen päivitys tuotantovaiheeseen on 
pahasti viivästynyt. 

- Tiedottaminen ja markkinointi ovat toistaiseksi vahvasti suuntautuneet pienille kohderyhmille, kuten 
rahoittajille ja yhteistyöorganisaatioille tehtyihin projektiesittelyihin. 

- Muu ry, Satakunnan taidetoimikunta ja AV-arkki ry ovat tiedottaneet projektista osana omaa toimintaansa. 

- view05-festivaalilla Itu-projektia markkinoitiin näytösten aluksi esitetyillä teasereilla. Teaser tilattiin Azar 
Saiyarilta. Teaseria näytetään myös Rauman Blue Sea Film Festivalilla. 

- view05-festivaalilla järjestettiin myös erillinen taiteilijoiden, teosten ja ITU-projektin presentaatio 
Yhdysvalloista, Ruotsista, Saksasta ja Englannista saapuneille kuraattorivieraille. 

- Toistaiseksi projektin visuaalista markkinointimateriaalia ovat toteuttaneet Muu ry:n ja Satakunnan 
taidetoimikunnan harjoittelijat, mm. Kaarina Näsi, Ville Eerikäinen ja Jonne-Pekka Stenroos. 

- Tavoitteena on päästä projektin puitteissa yritysyhteistyöhön laadukkaan mainostoimiston kanssa. 

- AV-arkki on keskustellut Yleisradion kanssa mahdollisesta opetusohjelmasta projektin kulkuun liittyen. 
Porissa toimiva Filmed Oy voisi olla kiinnostunut tuottamaan ohjelman. 

- Tuottaja valmistelee Porin Taik:n visuaalisen kulttuurin yksikössä pro gradu –työtä tuotantoprosessiin 
liittyen. 

- Varsinainen julkisuuden ja yleisen huomion tavoittelu teoksille, taiteilijoille ja projektille ajoittuu ensi-iltojen 
alle. 

 
ITU-projektin on: 

- saatava terävä visuaalinen ilme vuoden 2005 aikana 
- päivitettävä web-sivut pikimmiten 
- panostettava julkisuuden hyödyntämiseen tuotantovaiheessa 
- tuotettava englanninkielistä tiedotusmateriaalia tämän vuoden aikana 

 

Asiantuntijoita, joille ITU-projektia on esitelty eri vaiheissa: 
Erkki Astala, yhteistuotantojen päällikkö, Yleisradio, Petra Bauer, kuvataiteilija, Produktionsenheten, Malmö, Veli 
Granö, tuotantoneuvoja, AVEK, kuvataiteilija, Heli Haapasalo, kuraattori, Hallwylska Museét, Tukholma, Petri 
Hagner, elokuvaohjaaja, SAMK, Ceri Hand, Director of Exhibitions, FACT, Liverpool, Heli Haapasalo, intendentti, 
Hallwylska Museet, Tukholma, Minna Heikinaho, tuntiopettaja, Taik, Sari Karttunen, tutkija, Taiteen 
keskustoimikunta, Leena Kemppi, tuottaja ja dramaturgi, Yleisradio, Anna Kharkina, kuraattori, Pietari, Anne 
Koskinen, professori, Taik, Reijo Kupiainen, tuntiopettaja, Taik, Anna-Karin Larsson, tuottaja, Filmform, 
Tukholma, Merja Laukia, kuraattori, Institut Finlandais, Pariisi, Hilkka Liikkanen, taidemuseon johtaja, 
Rovaniemen taidemuseo, Anna Linder, tuottaja, Film-form, Tukholma, Lemmikki Louhimies, tuottaja, Sliema, 
Milla Moilanen, tuotantoneuvoja, AVEK, Noora Männistö, elokuvaohjaaja, Henrikke Nielsen, kuraattori, 
Kööpenhamina/Berliini, Perttu Rastas, erikoissuunnittelija, Kiasma, Maria Rehbinder, Kuvasto, Olli-Pekka Salli, 
Tuotantoyhtiö Filmed, Juha Samola, pääsihteeri, Ulla Simonen, tuotantoneuvoja, AVEK, Paula Toppila, 
kuraattori, Frame, Riitta Valorinta, amanuenssi, Sara Hildénin taidemuseo, Sari Volanen, tuottaja, Yleisradio…jne 

 
ITU-projektin on: 

- jatkettava henkilökohtaisten projektipresentaatioiden tekemistä koko ajan 
- päivitettävä olemassa olevien kontaktien tiedot ajan tasalle 
- panostettava etenkin näyttelyorganisaatioihin Suomessa 

ja kansainvälisesti 
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View05-festivaalille tuotettu markkinointiaineisto: 

 

- teaser 
- pieni esite 

 

 

 

!

!

!
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Li i t t e en  4 a lkuperä i sa ine i s to s sa  o l i  markkino int imater iaa l in  yhteydessä  myös  t easer-v ideo  dvd : l lä .  

Li i t t e en  4 lopus ta  on po i s t e t tu  a lkuperä i sa ine i s toon s i sä l tynee t  s ivu t  ”Curr i cu lum v i tae” ( tuo t ta jan 
va l iko i tu  ans io lue t t e lo  vuode l ta  2005) ja  ”Yhteydenoto t”  ( tuo t ta jan ja  Satakunnan 

ta ide to imikunnan vanhentunee t  yhteys t i edo t ) .  
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SOPIMUS TEOKSEN TUOTTAMISESTA 

Sopijapuolet: Muu ry, Itu – videotaiteen tuotantoprojektin tuotantoyhtiö (myöhemmin Muu ry) 
• Ly, osoite, puh: 
Taiteilija – – (myöhemmin taiteilija)  
• Sotu, osoite, puh:  
Tuottaja Tuuli Penttinen-Lampisuo (myöhemmin tuottaja) 
• Sotu, osoite, puh: 

 
Sovitaan taiteilijan teoksen tuottamisesta Itu – videotaiteen tuotantoprojektissa 
Tuotettava teos: – –,  käsikirjoitus taiteilijan. (myöhemmin teos) 
 
Muu ry:n ja tuottajan tehtävät: 
 
Muu ry tuottaa teoksen. Muu ry:n nimeämä tuottaja Tuuli Penttinen-Lampisuo laatii kustannusarvion ja 
rahoitussuunnitelman, hankkii rahoituksen, hallinnoi rahojen käyttöä, neuvottelee palkkiot ja sopii 
alihankintahinnat, laatii teosta koskevat sopimukset, tiedottaa ja markkinoi teosta ja Itu-projektia, neuvottelee 
teoksen taiteellisesta ja tuotannollisesta toteutuksesta taiteilijan ja muiden tahojen kanssa ja suunnittelee teoksen 
levitystä Muu ry:n ja levitysyhtiönä toimivan AV-arkki ry:n kanssa sekä tekee muita tarpeelliseksi katsomiaan töitä 
ja esiintyy tarpeelliseksi katsomissaan yhteyksissä teoksen tuottamisen edistämiseksi. 
 
Tuotantoon liittyvät sopimukset allekirjoittaa Muu ry:n nimenkirjoitusoikeudellisista henkilöistä toiminnanjohtaja tai 
puheenjohtaja. 
 
Teoksen tuotannon maksuliikenteestä, kirjanpidosta ja tilintarkastuksesta vastaa Muu ry. 
 
Taiteilijan tehtävät: 
 
Taiteilija käsikirjoittaa ja ohjaa teoksen. Hän vastaa taiteellisesta suunnittelusta, etsii teokselle tarvittavan 
taiteellis-tuotannollisen työryhmän, tekee yhteistyötä tuottajan kanssa kaikissa tuotannon vaiheissa ja 
työskentelee tiiviisti teoksen tuotannossa sen eri versioiden valmistumiseen asti. Taiteilija osallistuu teoksen 
markkinointiin mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi olemalla läsnä neuvotteluissa, ensi-iltatilaisuuksissa ja 
näyttelyavajaisissa sekä niiden yhteydessä järjestettävissä tiedotustilaisuuksissa matkakorvauksia vastaan. 
 
Taiteilija vastaa osaltaan siitä, että teos sisältää vain sellaista materiaalia, jonka käyttöön, muokkaamiseen, 
levittämiseen ja esittämiseen hänellä on lupa ilman velvoitteita kolmansille osapuolille. 
 
Taiteilija vastaa omasta työstään ja työsuunnitelmiensa ja niiden toteutumisen raportoinnista tuottajalle, jotta 
tuottajalla on jatkuva ja ajantasainen tieto työvaiheista, kuluista, käydyistä neuvotteluista, henkilövalinnoista, 
taiteellisista suunnitelmista, viivästyksistä ja kaikesta muusta, millä voi olla merkitystä teoksen valmistumiseen, 
esittämiseen ja tuottamiseen. 
 
Teoksen taiteelliset ratkaisut taiteilija tekee yksin, mutta kuulee niihin liittyvissä asioissa Muu ry:tä ja tuottajaa. 
 
Suomen Yleisradion Yhteistuotannoille toimitettavan televisioversion työkopion taiteilija hyväksyttää Yleisradion 
edustajalla ja sitoutuu Yleisradion edellyttämiin muutoksiin. 
 
Taiteilijakorvaus: 
 
Taiteilija on tietoinen siitä, että tavoitteena on maksaa hänelle korvausta teoksen tuotantovaiheen töistä 4.500 
euroa tai hankkia vähintään vastaava summa hänelle työskentelyapurahoina. Jos tavoite ei täyty, taiteilijan 
kanssa neuvotellaan joko taiteilijakorvauksen tai teoksen tuotantokulujen supistamisesta. 
 

 
Ja tkuu 
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Teoksen myynti: 
 
Teoksen myynnillä tarkoitetaan teoskappaleen myymistä esimerkiksi osaksi julkista tai yksityistä taidekokoelmaa. 
 
Teoksen ulosmyyntihinnan ja myytävien teoskappaleiden maksimimäärän päättävät taiteilija, Muu ry ja tuottaja 
yhdessä. Provisiot teoksen myynnistä jakautuvat seuraavasti (arvonlisäverottomista nettosummista): 
 
Muu ry  40 % 
Taiteilija 50 % 
Tuottaja 10 % 
 
Provisioiden jakautuminen ja maksaminen on riippumatonta siitä, kuka teoksen myymisestä asiakkaan kanssa 
sopii. 
 
Mahdollisesta vähittäismyyntiin tarkoitetun audiovisuaalisen julkaisun (esim. DVD-julkaisu tai muu tallennemyynti 
tai verkon tai mobiiliyhteyksien kautta tapahtuva myynti) valmistamisesta ja myynnistä on tehtävä erillinen 
sopimus taiteilijan, tuottajan ja julkaisijan kesken. 
 
Se, mitä tässä sopimuksen kohdassa on sovittu teoksen myynnistä, on voimassa vuoden 2009 loppuun asti. Sen 
jälkeen tapahtuvasta myynnistä taiteilija on oikeutettu sopimaan yksin, ilman taloudellisia velvoitteita tämän 
sopimuksen muille sopijapuolille. 
 
Esillepano-oikeudet: 
 
Teoksen levityssopimuksen tekevät AV-arkki ry, Muu ry ja taiteilija yhdessä. Sopimus AV-arkin kanssa ei saa olla 
ristiriidassa tämän sopimuksen kanssa.  Esityskorvauksista sovitaan AV-arkki ry:n, Muu ry:n ja taiteilijan kesken. 
Esityskorvauksista ei makseta provisioita tuottajalle.  
 
Taiteilijalla on vapaat oikeudet esittää, levittää, tarjota ja asettaa teostaan näytteille seuraavin rajoituksin: 

o Teoksen nauhaversion maailmanensi-illasta päättää Muu ry. 
o Teoksen installaatio- eli näyttelyversion maailmanensiesityksestä päättää tuottaja. 
o Maailmanensiesityksen jälkeen tapahtuvasta teoksen installaatio- eli näyttelyversion ensiesityksestä 

pääkaupunkiseudulla päättää Muu ry. 
o Teoksen televisio-oikeuksia Suomessa hallinnoi Muu ry. 

 
Tuottajalla on vapaat oikeudet esittää teosta korvauksetta ja ilman erillistä lupaa seuraavissa tilanteissa: 

o Teoksen eri versioiden levityksen, myymisen ja esittämisen edistäminen. 
o Tuottajan pitämät luennot, esitykset, esitelmät ja seminaarit. 
o Kun se ei ole ristiriidassa sen kanssa, mitä tässä sopimuksessa on muutoin sovittu. 

 
Muu ry:llä on vapaat oikeudet esittää teosta korvauksetta ja ilman erillistä lupaa seuraavissa tilanteissa: 

o Teoksen eri versioiden levityksen, myymisen ja esittämisen edistäminen. 
o Muu ry:n oman toiminnan esittelyssä ja markkinoinnissa. 
o Kun se ei ole ristiriidassa sen kanssa, mitä tässä sopimuksessa on muutoin sovittu. 

 
Taiteilija, Muu ry ja tuottaja ovat velvollisia tiedottamaan sopimastaan teoksen julkisesta esittämisestä muille 
tämän sopimuksen osapuolille ennakkoon. 
 
Sopijapuolten tulee sopia etukäteen kilpailuista, joihin aikovat teoksella osallistua. 
 
Oikeudet: 
 
Tällä sopimuksella taiteilija luovuttaa Muu ry:lle tekijänoikeuslain mukaiset taloudelliset oikeudet yksinoikeudella 
maailmanlaajuisesti sekä Muu ry:lle oikeuden luovuttaa näitä oikeuksia edelleen. Muu ry:n tekemät oikeuksien 
luovuttamiset voivat ulottua korkeintaan vuoden 2012 loppuun asti. 

Jatkuu 
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Erillisillä Muu ry:n kanssa tehtävillä sopimuksilla kaikki teoksen tekemiseen osallistuvat muut henkilöt, yrityksen 
ja yhteisöt luovuttavat ehdoitta ja rajoituksetta Muu ry:lle kaikki harjoitus-, kuvaus- ja jälkiäänitystilanteissa 
taltioidut ääni-, valokuva- ja video- yms materiaalit ja niiden taiteelliset sisällöt. 
 
Muu ry vaatii muilta teoksen tekemiseen osallistuvilta henkilöiltä tai yrityksiltä tai yhteisöiltä rajoittamattomat 
maailmanlaajuisen yksinoikeudet käyttää ja muokata materiaalia teoksen ja sen eri versioiden valmistamisessa, 
esittämisessä, jakelussa, toisintamisessa, tiedottamisessa ja markkinoinnissa sekä Itu-videotaiteen 
tuotantoprojektin ja Muu ry:n esittelemisessä, tiedottamisessa ja markkinoinnissa kaikkia toisto-, tallennus- tai 
jakelutekniikoita käyttäen, kaupallisesti ja ei-kaupallisesti sekä myydä tai luovuttaa oikeuksia edelleen. Edellä 
kuvatun käytön tulee kuitenkin liittyä tässä sopimuksessa mainittuun teokseen tai teoskokonaisuuteen ja sen eri 
versioihin. Aineistoa ei ole lupa käyttää muihin teoksiin tai muiden taiteilijoiden teoksiin. 
 
Taiteilijalla on vapaat oikeudet käyttää, muokata ja toisintaa teoksen tekemisessä itse tuottamaansa materiaalia 
kaikkia toisto-, tallennus- tai jakelutekniikoita käyttäen, kaupallisesti ja ei-kaupallisesti sekä myydä tai luovuttaa 
oikeuksia edelleen vain siltä osin, kun aineisto ei sisällä mitään taiteellisia oikeuksia kenellekään muulle 
osapuolelle. 
 
Krediitit: 
 
Teoksen lopputeksteissä sekä kaikessa teoksen markkinoinnissa ja tiedottamisessa tulee mainita seuraavat: 
taiteilija:  – – 
hanke:   ITU – videotaiteen tuotantoprojekti 
tuotantoyhtiö:  Muu ry 
yhteistyössä:   YLE Yhteistuotannot 

Satakunnan taidetoimikunta 
levitysyhtiö:  AV-arkki ry 
rahoittajat:  Alfred Kordelinin yleinen sivistys- ja edistysrahasto, AVEK, Opetusministeriö, Satakunnan 

taidetoimikunta, Suomen Kulttuurirahaston Uudenmaan rahasto, Svenska kulturfonden 
Taiteen keskustoimikunta, VISEK, ViSiO, YLE Yhteistuotannot 

tuottaja:  Tuuli Penttinen-Lampisuo 
 
Tiedotettaessa ja markkinoitaessa koko ITU – videotaiteen tuotantoprojektia, tulee yllälueteltuun rahoittajalistaan 
lisätä myös:  Greta ja William Lehtisen säätiö, Paulon säätiö, Suomen Kulttuurirahasto, 

Suomen Kulttuurirahaston Satakunnan rahasto  
 
Taiteilija vastaa siitä, että tuottaja ja Muu ry saavat käyttöönsä tiedot kaikista mukana olleista henkilöistä, 
yhteisöistä ja yrityksistä, myös talkooavusta tai taiteellisesti merkityksettömistä töistä yms. 
 
Alku- ja lopputekstit on hyväksytettävä tuottajalla ja Muu ry:llä ennen teoksen saattamista julkisuuteen. 
 
Sopimuksen täydentäminen 
 
Sopimusta voidaan muuttaa tai täydentää kirjallisesti laadituilla liitteillä. Liitteistä tehdään yhdenmuotoiset, 
allekirjoituksin vahvistetut kappaleet kaikille kolmelle sopijapuolelle. 
  
Erimielisyydet ratkotaan ensisijaisesti neuvottelemalla ja vain äärimmäisessä tilanteessa suomalaisissa 
oikeusistuimissa. 
 
Tämä sopimus on tehty kolmena samasanaisena kappaleena, yksi kullekin sopijapuolelle. 
 
_____________________________________ 
paikka ja aika 
 
 
______________________________   _______________________________     _________________________ 
taiteilija     Muu ry:n edustaja                        tuottaja 
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LIITE 6.  

Sopimus tuo tanno l l i s e s ta  työs tä .  Hakasulu i s sa  e s imerki t  äänisuunni t t e l i jan työs tä .  

 

SOPIMUS TUOTANNOLLISESTA TYÖSTÄ 
 
Sopijapuolet: Muu ry, Itu-projektin tuotantoyhtiö 
• Y-tunnus 
• osoite ja puh. 

Tekijä: [nimi]   
• Sotu:    Pankkiyhteys: 
• Osoite:     Puhelin: 
 
Sovitaan tuotannollisesta työstä: 
Tuotannollisen työn kohteena oleva videoteoksen tuotanto: _[teoksen nimi]_, ohjaus ja käsikirjoitus taiteilija ___________. 
Toteutusaika ja paikka: Työ tehdään ___[paikkakunta]___ tekijän kalustolla. 
Työtä tehdään korkeintaan ______ työpäivää vastaava määrä.  
Tehtäväkuvaus: Tekijä toimii tuotannossa ___|nimikkeellä, esim. äänisuunnittelijana]___ vastaten tuotannossa kaikista 
___[työn osa-alueet, esim. äänen suunnitteluun ja jälkikäsittelyyn]___ liittyvistä töistä mukaan lukien ___[tarkempia erittelyitä 
työhön sisältyvistä tehtävistä, esim. jälkiäänitykset ja niiden järjestelyt]___. 
Taiteilija, ohjaaja ______________lla on viimeinen sana ______________ -teoksen taiteellisesta sisällöstä ja muodosta. 
[Yllä mainitut työtehtävät] ovat valmiit ja kaikki työhön liittyvä ___[esim. ääni- ja video-]___ aineisto toimitettu Muu ry:lle 
___________ mennessä. 
 
Korvaus: 
Korvauksena työstä ja tekijänoikeuksien luovuttamisesta tekijälle maksetaan palkkaa ________ euroa + lomaraha ______%. 
Mahdollisia ylitöitä ei erikseen korvata. Oman ___[työvälineen, esim. äänityöaseman]___ käytöstä maksetaan lisäksi 
työkalukorvausta  ______euroa / vrk korkeintaan _____lta vuorokaudelta. Palkka, loma- ja työkalukorvaus maksetaan työn 
päätyttyä, palkkiolaskua vastaan seuraavan kuukauden ____. päivään mennessä.  
 
Oikeudet: 
Tällä sopimuksella tekijä luovuttaa ehdoitta ja rajoituksetta Muu ry:lle kaikki harjoitus-, kuvaus- ja jälkiäänitystilanteissa 
taltioidut ja muokkaamansa ääni-, valokuva- ja video- yms materiaalit ja niihin sisältyvät taiteelliset oikeudet. Tekijä vastaa 
siitä, että materiaali sisältää vain sellaista aineistoa, jonka käyttöön ja luovuttamiseen hänellä on lupa ilman velvoitteita 
kolmansille osapuolille. 
 
Muu ry:llä on rajoittamaton maailmanlaajuinen yksinoikeus käyttää ja muokata materiaalia ___[taiteilijan teoksen]___  ja sen 
eri versioiden valmistamisessa, esittämisessä, jakelussa, toisintamisessa, tiedottamisessa ja markkinoinnissa sekä Itu-
videotaiteen tuotantoprojektin ja Muu ry:n esittelemisessä, tiedottamisessa ja markkinoinnissa kaikkia toisto-, tallennus- tai 
jakelutekniikoita käyttäen, kaupallisesti ja ei-kaupallisesti sekä myydä tai luovuttaa oikeuksia edelleen. Materiaalin käyttö ei 
saa olla ristiriidassa Suomen tekijänoikeuslainsäädännön kanssa. Käytön tulee liittyä tässä sopimuksessa mainittuun 
teokseen tai teoskokonaisuuteen ja sen eri versioihin. 
 

_________________-teos tai sen eri versiot eivät saa sisältää muiden kuin tekijän ___[toteuttamaa, esim.äänittämää]___ 
aineistoa ilman erillistä, kirjallista sopimusta tekijän, ___[taiteilijan]___ ja Muu ry:n kesken. Aineistoa ei ole lupa käyttää muihin 
teoksiin tai muiden taiteilijoiden teoksiin ilman erillistä, kirjallista sopimusta tekijän, ___[taiteilijan]___  ja Muu ry:n kesken. 
 
Matkat: 
Työstä ei aiheudu korvattavia matkakuluja.  
 
Krediitit: 
Tekijän nimi liitetään teoksen lopputeksteihin niissä esitysversioissa, joissa on lopputekstit. Jos esitettävässä versiossa ei ole 
lopputekstejä, liitetään tekijän nimi teoksen yhteydessä ilmoitettaviin teostietoihin (esimerkiksi niin sanottuun teostietolappuun 
taidenäyttelyinstalloinnissa). Tekijän nimen liittämisen velvoite ei koske teoksen ja projektin markkinointiin ja tiedottamiseen 
liittyvää aineistoa (esim. teaserit, trailerit, mainokset, tiedotteet).  
  
Erimielisyydet ratkotaan neuvottelemalla ja vain äärimmäisessä tilanteessa oikeusistuimissa Suomessa. 
Tämä sopimus on tehty kahtena samasanaisena kappaleena, yksi kummallekin sopijapuolelle. 
 
 
_________________________ (paikka ja päiväys) 
 
 
__________________________________    ___________________________________ 
tekijän allekirjoitus    Muu ry:n edustajan allekirjoitus 
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LIITE 7.  
Teos-  ja  t eki jä t i edo t  suomi / eng lant i  / ruots i .  El ina Saloranta :  Ei saa häir i tä .  

 
 
Ei saa häiritä / Do not disturb / Stör inte 
00:07:41 
4:3 
DV 
stereo 
mv / bw / sv 
Tunnistenumero /ID / Identifieringsnummer A-50749 
Sallittu / For all ages / Tillåten 
 
Taiteilija, käsikirjoittaja, kuvaaja, leikkaaja / Artist, script-writer, photographer, editing / Konstnär, manuskript, 
fotograf, klippning         Elina Saloranta 
 
Vaimo, kertoja / Wife, voice-over / Hustru, berättare     Henna Hyttinen 
Mies / Man / Man         Ari-Matti Hedman 
Nuorempi tytär / Younger daughter / Yngre dotter     Siiri Siltala 
Vanhempi tytär / Older daughter / Äldre dotter      Inka Pohjonen 
 
Äänisuunnittelija / Sound design / Ljuddesign      Janne Jankeri 
Apulaisohjaaja / Assisting Director / Regi assistent     Mari McAlester 
Äänittäjä / Sound recording / Ljudinspelning      Salla Hämäläinen 
Nimiön suunnittelija / Logo type / Logotyp      Jorma Hinkka 
Kääntäjä (suomi-englanti) / Translator (Finnish-English) / Översättare (finsk-engelsk) Michael Garner 
Kääntäjä (suomi-ruotsi) / Translator (Finnish-Swedish) / Översättare (finsk-svensk) Marianne Saanila 
Kääntäjä (suomi-ranska) / Translator (Finnish-French) / Översättare (finsk-fransk) Kristina Haataja 
Valokuvaaja / Still photography / Still-foto      Tomi Glad 
 
Rahoittajat / Financers / Financiering AVEK – Veli Granö, Milla Moilanen 

Opetusministeriö / Ministry of Education / Undervisningsministeriet 
Satakunnan taidetoimikunta / Arts Council of Satakunta / Satakunda 
konstkommission 
Suomen Kulttuurirahasto / The Finnish Cultural Foundation / Finska 
Kulturfonden 
Suomen Kulttuurirahaston Uudenmaan rahasto / The Finnish 
Cultural Foundation’s Uusimaa Foundation / Finska Kulturfondens 
Nylands Fond 
Taiteen keskustoimikunta / Arts Council of Finland / 
Centralkommissionen för konst 
VISEK 
ViSiO 
YLE Yhteistuotannot / YLE Co-productions / YLE Samproduktion – 
Sari Volanen 

  
Tuotanto / Production / Produktion MUU ry / Artists’ Association MUU / MUU r.f. 
Yhteistyössä / In co-operation with / I samarbete med 

YLE Yhteistuotannot / YLE Co-productions / YLE Samproduktion 
Satakunnan taidetoimikunta / Arts Council of Satakunta / Satakunda 
konstkommission 

Levitys / Distribution / Distributör AV-arkki ry / AV-arkki – Distribution Center for Finnish Media Art / 
AV-arkki r.f. 

Tuottaja / Producer / Producent Tuuli Penttinen-Lampisuo 
 
Itu – videotaiteen tuotantoprojekti / Video Art Production Project / Produktionsprojekt för videoverk 
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LIITE 8.  
Teos-  ja  t eki jä t i edo t  suomi / eng lant i  / ruots i .  Marko Lampisuo :  Por iu tuminen . 

 
 
Poriutuminen / Porification / Att bli björneborgare 
00:10:13 
4:3 
DV 
väri / colour / färg 
stereo 
Installaatiossa 5 videokanavaa ja 10 äänikanavaa. / 5 channel video installation with 10 audio channels. / Installation 
med 5 video och 10 ljudkanaler. 
Tunnistenumero /ID / Identifieringsnummer A-50746 
Sallittu / For all ages / Tillåten 
 
 
Käsikirjoitus ja kuvaus / Script & cinematography/ Manuskript och fotograf  Marko Lampisuo 
 
Leikkaus ja äänisuunnittelu / Editing & sound design / Klippning & ljuddesign  Olli-Pekka Salli 
Kertoja / Narrator / Berättare        Marko Lampisuo 
Käännös (suomi-englanti) / Translation (Finnish-English) / Översättning (finsk-engelsk) Michael Garner 
Käännös (suomi-ruotsi) / Translation (Finnish-Swedish) / Översättning (finsk-svensk) Marianne Saanila 
Käännös (suomi-ranska) / Translation (Finnish-French) / Översättning (finsk-fransk) Kristina Haataja 
Graafinen suunnittelu / Graphic design / Grafisk formgivning    Teppo Jäntti 
Valokuvaus / Still photography / Still-foto      Tomi Glad 

Tuuli Penttinen-Lampisuo 
 
Rahoittajat / Financers / Financiering AVEK – Veli Granö, Milla Moilanen 

Greta ja William Lehtisen säätiö / Greta and William Lehtinen 
Foundation / Greta och William Lehtinens stiftelse 
Opetusministeriö / Ministry of Education / Undervisningsministeriet 
Paulon säätiö / Paulo Foundation / Paulos stiftelse 
Satakunnan taidetoimikunta / Arts Council of Satakunta / Satakunda 
konstkommission 
Suomen Kulttuurirahaston Satakunnan rahasto / The Finnish Cultural 
Foundation’s Satakunta Foundation / Finska Kulturfondens 
Satakunda fond 
Taiteen keskustoimikunta / Arts Council of Finland / 
Centralkommissionen för konst 
VISEK 
ViSiO 
YLE Yhteistuotannot / YLE Co-productions / YLE Samproduktion – 
Sari Volanen 

 
Tuotanto / Production / Produktion MUU ry / Artists’ Association MUU / MUU r.f. 
Yhteistyössä / In co-operation with / I samarbete med 

YLE Yhteistuotannot / YLE Co-productions / YLE Samproduktion 
Satakunnan taidetoimikunta / Arts Council of Satakunta / Satakunda 
konstkommission 

Levitys / Distribution / Distributör AV-arkki ry / AV-arkki – Distribution Center for Finnish Media Art / 
AV-arkki r.f. 

Tuottaja / Producer / Producent Tuuli Penttinen-Lampisuo 
 
Itu – videotaiteen tuotantoprojekti / Video Art Production Project / Produktionsprojekt för videoverk 
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LIITE 9.  
Teos -  ja  t eki jä t i edo t  suomi / eng lant i  / ruots i .  Tanja  Kois t i la :  Ruodot .  

 
 
Ruodot / Fishbones / Fiskben 
00:17:00 
4:3 
DV 
väri / colour / färg 
stereo 
Installaatio 3 videokanavaa ja 3 äänikanavaa. / 3 channel video installation with 3 sound channels. / Installation med 
3 video och 3 ljudkanaler. 
Tunnistenumero /ID / Identifieringsnummer A-50750 
Sallittu / For all ages / Tillåten 
 
 
Käsikirjoitus, ohjaus / Script, directing / Manus, regi    Tanja Koistila 
 
Tytär / Daughter / Dotter       Helena Laxén 
Isä / Father / Fader        Jori Halttunen 
Mies / Man / Man        Timo Ruuskanen 
Mummo/ Grandmother / Mormor      Hilkka Väre 
Koira / Dog / Hund        Nelli 
 
Kuvaus / Cinematography / Fotograf      Ville Vainio 
Leikkaus / Editing / Klippning       Tanja Koistila 

Timo Turunen 
Äänisuunnittelija / Sound design / Ljuddesign     Mika Niinimaa 
Apulaisohjaaja / Assisting Director / Regi assistent    Timo Turunen 
Tuotantoassistentti / Production assistant / Produktionassistent   Antti-Jussi Marjamäki 
Äänittäjä / Sound recording / Ljudinspelning     Kimmo Vänttinen 
Valomies / Lighting technician / Ljustekniker     Raine Toikkanen 
Lavastus ja puvustus / Set desing and costumes / Scenografi och kostymer Tanja Koistila 
Lavastusassistentti / Assistant for set desing / Dekorassistent   Ari Pelkonen 
Graafinen suunnittelu / Graphic desing / Grafisk formgivning   Tero Kontinen 
Valokuvaaja / Still photography / Still-foto     Tomi Glad 

Antti-Jussi Marjamäki 
 
Rahoittajat / Financers / Financiering AVEK – Veli Granö, Milla Moilanen 

Opetusministeriö / Ministry of Education / Undervisningsministeriet 
Satakunnan taidetoimikunta / Arts Council of Satakunta / Satakunda 
konstkommission 
Suomen Kulttuurirahaston Uudenmaan rahasto / The Finnish 
Cultural Foundation’s Uusimaa Foundation / Finska Kulturfondens 
Nylands Fond 
Taiteen keskustoimikunta / Arts Council of Finland / 
Centralkommissionen för konst 
VISEK 
ViSiO 
YLE Yhteistuotannot / YLE Co-productions / YLE Samproduktion – 
Sari Volanen 

 
Tuotanto / Production / Produktion MUU ry / Artists’ Association MUU / MUU r.f. 
Yhteistyössä / In co-operation with / I samarbete med 

YLE Yhteistuotannot / YLE Co-productions / YLE Samproduktion 
Satakunnan taidetoimikunta / Arts Council of Satakunta / Satakunda 
konstkommission 

Levitys / Distribution / Distributör AV-arkki ry / AV-arkki – Distribution Center for Finnish Media Art / 
AV-arkki r.f. 

Tuottaja / Producer / Producent Tuuli Penttinen-Lampisuo 
 
Itu – videotaiteen tuotantoprojekti / Video Art Production Project / Produktionsprojekt för videoverk 
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   Till pappa, 
   fridens liljor 

!

LIITE 10. 
Teos -  ja  t eki jä t i edo t  suomi / eng lant i  / ruots i .  Lena Séraphin :  Ke l lo  & Kulta .  

 
Kello & Kulta /Watchmaker’s / Ur och Guld 
00:11:25 
4:3 
DV 
väri / colour / färg 
stereo 
Tunnistenumero /ID / Identifieringsnummer A-51115 
Ikäraja 12 vuotta. / Age limit 12 years. / Åldersgräns 12 år. 
 
Ohjaaja ja käsikirjoittaja /  Director and screenwriter / Manus och regi Lena Séraphin 
  
Alisa         Marika Parkkomäki  
Erik         Mikko Kouki 
Kelloseppä / Watchmaker / Urmakare     Rabbe Smedlund 
 
Kuvaaja / Cinematographer / Fotograf     Tuomo Hutri, F.S.C. 
Kamera-assistentti / Camera Assistant/ B-foto    Timo Teräväinen 
Äänisuunnittelija / Sound design / Ljuddesign    Pelle  Venetjoki 
Puomittaja / Boom operator / B-ljud     Jukka Hiltunen 
Valaisija / Gaffer / Ljussättare      Aki Karppinen  
Valomies / Lighting technician / Ljustekniker    Vladimir Krestjanoff 
Visualisti / Art Director / Visualisering     Bo Haglund 
Maskeeraaja / Makeup artist / Maskör     Tuija Luukkainen 
Leikkaajat  / Editors / Klipp      Hannu Kärenlampi, Lena Séraphin  
Leikkaaja, 1. versio / Editor, 1st version / Klipp, 1. Version  Samu Kuukka 
Käsikirjoituksen assistentti / Screenplay assistant / Manus assistent Rebekka Valasti 
Kuvaussihteeri / Production secretary / Scripta    Riina Liukkonen 
Tuotantoassistentit / Production assistants / Produktionsassistenter Essi Ojanperä, Antti-Jussi Marjamäki 
Värimäärittely / Colour Grading / Färgsättning    Generator Post –  Inka Ruohela 
Valokuvaaja / Still photographer / Still-foto    Pasi Autio 
Graafinen suunnittelija / Graphic designer / Grafisk formgivare  Mikko Laasola 
Käännökset / Translations / Översättningar    Lena Séraphin, Pierre Séraphin, Patricia Ellis 
 
Kiitokset / Acknowledgements / Tack Helsingin Kellomestarit: Markku Huostila, Jarmo Immonen 

Kari Yli-Annala 
Rahoittajat / Financers / Financiering AVEK – Veli Granö, Milla Moilanen 

Opetusministeriö / Ministry of Education / Undervisningsministeriet 
Satakunnan taidetoimikunta / Arts Council of Satakunta / Satakunda 
konstkommission 
Suomen Kulttuurirahaston Uudenmaan rahasto / The Finnish 
Cultural Foundation’s Uusimaa Foundation / Finska Kulturfondens 
Nylands Fond 
Taiteen keskustoimikunta / Arts Council of Finland /  
Centralkommissionen för konst 
Svenska kulturfonden / Foundation for Swedish Culture in Finland 
Alfred Kordelinin säätiö / Alfred Kordelin Foundation / Alfred 
Kordelins stiftelse  
VISEK 
ViSiO 
YLE Yhteistuotannot / YLE Co-productions / YLE Samproduktion – 
Sari Volanen 

  
Tuotanto / Production / Produktion MUU ry / Artists’ Association MUU / MUU r.f. 
Yhteistyössä / In co-operation with / I samarbete med 

YLE Yhteistuotannot / YLE Co-productions / YLE Samproduktion 
Satakunnan taidetoimikunta / Arts Council of Satakunta / Satakunda 
konstkommission 

Levitys / Distribution / Distributör AV-arkki ry / AV-arkki – Distribution Center for Finnish Media Art / 
AV-arkki r.f.  

Tuottaja / Producer / Producent Tuuli Penttinen-Lampisuo 
 
Itu – videotaiteen tuotantoprojekti / Video Art Production Project / Produktionsprojekt för videoverk 
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LIITE 11. 

Eräs raho i tusker tomus .  Ju lkais tu  Katse  va lokuvaan -verkkolehdessä  2007.  

!
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*()9),!*&)*//,!*$(**&9)2/,!300,),*&)*/)3)+&,&5!</!*$(!.)%+()*$.2//,!&3$//33)2*&!,0.1.$39&&5!

B$(*&,*(8'*)1,0!*($!+!,-./0(&-(//1!($0(&1(0#%0)/2(-33&!*()9))!7$$!%8!+&!*$(*/**$+/,!

*/(2*/,!3/-)**0+0,0!"DA&%..)!@!2$(9&3&)2/,!9/4)&*&)*//,!3/-)*82./2.$25!7(3/99&*!(-&*!

-&3*&.$,,&33)2)&>!*&)*/)3)+()4/,!#/%$2*&9)&!+&!'&33)*2/9)&!8'4)2*8.2)05!<).2)!+(!E*$A#%(+/.*)&!

.08,,)2*/**0/220!#)4/**)),!*0%./0,0>!/**0!./%00,*8-0!*)/*(!+00!#&3-/3/9&&,!.&)..)&!*&)*/)3)+()*&>!

/).0!-&),!&2)&,(2&)2)&5!B0*0!*/'*0-00!*090!&%*)../3)!*(*/$**&&5!

!

!"#$%&%'()'*'+,-

F(2.$2!'$'$**)),>!/**/)-0*!*&)4/.($3$+/,!(#/**&+&*!(#/*&!&#$%&'(+/,!'&.$&!(##)3&)33//,>!.(2.&!

(-&*!)*2/.),!'&.)+()*&5!G&'&&'&,!/)!%))*0!.&).)33/5!=&./9),/,!/)!(3/!./,/33/.00,!.(-),!'/3##(&>!

/).0!.&&-&../)4/,!*08**09),/,!),,(2*&5!B812$$,,)*/39&,!9$(*()3/9),/,!+&!3))**/)4/,!

.(.(&9),/,!(,!*81302*05!"#$%&'()*$2*&!981,*0-)0!*&'(+&>!'&.$&).(+&!+&!A200,*1+0!(,!#&3+(,5!

"#$%&'&-$(4/,!.)/%*(!+&!'&33)*2/9),/,!/4/338**00!)'&,!(9&,!.&3/,*/%),!%&./,*&9)2*&5!!

=&./9),/,>!*$/,!2&&9),/,!+&!%&'&**&!+009),/,!%&-)2*/3/-&*!*$,*/)*&5!H00*12*/,!*$(**&9&*!

#/**898.2/*!(-&*!$2/),!2)*0!%&+$9#)&>!9)*0!30'/)2/9#)!.(33/6&!*&)!.)3#&)3)+&!2&**$$!*$./&!

2&&9&&,5!=&.)+()4/,!(,!#/3..)/,!+$3.&)2*$+/,!,)9)A!+&!/$%(3)2*(+/,!-&3(22&!9&'4(*(,!'&'9(**&&!

%&'()**&+)/,!*/./9)/,!#00*12*/,!#/%$2*/)*&5!7).2)!*$(!2&&!&),&:!<).2)!%&'&,!2&&+)/,.),!(,!-&)./&!

)39&)2*&!-&#&&*&!-()*(,%)/9$&5!

"#$%&'()2*&!3))..$$!-00%)0!*)/*(+&5!B&)4/&#$%&'()22&!-&),!'&%-(),!.82/!(,!-/%(-&%()2*&5!

D&3*)(,!*&)4/*()9).$,*&+0%+/2*/390!#/%$2*$$!3(**(A!+&!-/)..&$2-()**(-&%(+/,!.08**11,5!I(*(*/22&!

*&)4/!-()**&&!&),&J!K.2)*8)2/*!200*)1*!+&.&-&*!(9)/,!2)+()*$2*/,2&!*$(**&9)&!-()**(+&5!D))9/!

-$(2)/,!,($2$.&$2)!(,!.&2-&**&,$*!200*)1)4/,!&-$2*$22$99)&5!

K'*/)2*0!%&'&,!+&.&+)33/!(,>!/**0!,/!(-&*!.)),,(2*$,/)*&!*&)*//2*&!+&!'&3$&-&*!*$./&!2)*05!

H00*1.2)0!*/./-)220!3&$*&.$,,)22&!(,!83//,20!-&'-&!*&)*/)3)+&/4$2*$2!2/.0!9$)*&!*&)*//,!

&99&**)3&)2)&5!H00*1.2/,*/.(!(,!3$(**&9$2*81*0>!+(2*&!9&.2/*&&,!'8-),!#)/,)0!

.(.($2#&3..)()*&5!<)3*)!*&)*/)3)+()4/,!.&,,&**&&!'&./$*$&!9$.&&,!(9&,!&3&,!*0%./00,!

#00*1.2/,*/.((,5!B81!(,!.)),,(2*&-&&!+&!'8-),!(#/**&-&)2*&5!

"#$%&'&!(,!9$$*&.),!.$),!%&'&&5!</!#)4/,*00!&,2)(3$/**/3(&!+&!9&'4(33)2*&&!*&)*/)3)+&,!

*81,!*/./9)2/,>!/4/2!'/*./.2)5!"#$%&'&!&,,/*&&,!*&)*//33)2)2*&!&,2)()2*&>!/)!2(2)&&3)2/,!*$/,!

*&%#//2//,5!B(**&!(,!2/.),>!/**0!#&3+(,!*&)4/**&!28,*88!9812!*81**19882A>!(#),*(A!+&!

-&,'/9#&),*$)33&5!

"#$%&'&*&)*/)3)+&33&!-()-&*!*$3(2#&),//*!.&2-&&>!#)*00!(33&!&,,/*$,!*$/,!&%-(),/,5!

781'/99),!*$3//!%&#(%*(),*)2*%/22)5!"#$%&'&)3(!*$,*$$!.&$.&)2/3*&5!;$)*)*!/)-0*!#828!

+0%+/2*8.2/2205!F(.$!.&&-&./.),!#)*00!*08**005!L2/),!$,('*$$>!/**0!*$/,!981,*0+00,!-()!#)*00!

8'*/8**05!;$,!./%*((!.08**1*&%.()*$.2/,!9$$*(.2/*!+&!$$2).2)!9/,,//*!*812$$,,)*/39&*!'8-)220!

&+(),>!318*88!*$.)+&3*&!$2/),!+($2*(&!+&!,/$-(+&!*)3&,*//,!%&*.&)2/9)2/.2)!*&)*/)3)+&,!/4$.2)5!

!
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"#$%&'(!()%*)*'(+!,((-!'.#/'0'1('!)2!('%(,%3%&'33,!4'05)33%1%44'2!.'3&)2!067(6-8!

9'('$#22'2!('%5,()%4%$#22'11'!)3,2!2-026(+!$#%2$'!%3)!(#,((#&,2!('%(,%3%&)%5,2!)22%1(#4%1%1('!

)2!*%3.%(72(-8!:,%1(-!&'!)4%1('!06*%1(-!'.#/'0'.--(7$1%1(-!)33''2!63.,%(-8!

!

!""#$#%&$%'$($)&*+&,$)-$.'#*)&*%/,$)-$.'#*0&)&1$##&22&*

"#)(('&'2'!)3,2!0'$,2#(!&'!0',2!'.#/'0)&'!%(1,33,2%+!(67/604%33,!&'!60(,%1(67$#4..'2,%33,2%!

1,$-!(672'2('&%33,2%8!;3,2!(,026(!0'$,4#$1%'!6/%(6$1%33,+!605%1(6$1%33,!&'!6$1%((-%1%33,!('%(,%3%&)%33,+!

2-026(!4)2%'!,.-)22%1(#4%1%'!&'!%3)%1%'!633-(6$1%-8!"'%(,,2!(#)(('4%1,2!3--2%2('%(,%3%&'2'!

2,#*)2+!*%2$$''2+!.'(%1(,3,2!&'!$'22#1('2!4671!4#%('!0'$%&)%('8!</%(-2!(,05-!'.#/'0'./)1,11,&'!

3-.%2-$6*-44%$1%!&'!644-//,((-*-44%$1%8!

"'%5,()%4%$#22'11'!$'(1,3,2!'.#/'0'./)1,11,&'!4671!/'0)%(('&'2!.#)3,3('8!;3,2!

$%%22)1(#2#(!'.#/'0'$-6(-227%1(-!&'!*,/('%3,2!'3#,,33%1,2!('%5,0'33%22)2!&'!4#%5,2!/'0)%(('&%,2!

()%4%2('('.)&'8!=-6(-227(!)*'(!06*--!('/$)%(('*%'+!4#(('!,%*-(!(-65,33%1%-8!>#0#2!'.#/'0)%1('!

('%5,$)#3#%11'!&'!?605%1(6$1%11-8!@)2%!633-((66+!$#2!$,//)2+!,((-!'.#/'0)&,2!&'$'&'(!()%*)*'(!

1''*'21'!4'05)33%1%44'2!.'3&)2!0'$,4#$1%'8!A1%4,/$%$1%!'3#,,33%1%33,!('%5,()%4%$#22%33,!

0'$,4#1(,2!4--/-!)2!(#3)14%(('/%8!@%(-!,2,44-2!0'$,4#$1%'+!1%(-!'$(%%*%1,4.'2'!'3#,,2!

('%5,$,2((-!2-6((-6(668!"'%5,()%4%$#2('!*)%!$'1*'*%33'!0'$#3#*#%33'!.,/#1(,33'!3%1-/'0)%(#$1,2!

('/*,(('!).,(#14%2%1(,/%7728!

>--(7$1,2(,$)./)1,11%11'!('%(,,2!3'&%(!$%1''*'(!$,1$,2--28!@%(-!#1,'4.%'!0'$,4#$1%'!

(#3,,!605,3(-!0'$#1,$()/%3('+!,1%4,/$%$1%!*'3)$#*'('%(,,1('+!1%(-!()5,22-$7%1,44%2!

*'3)$#*'('%(,,2!1#0(,,33%2,2!(#$%)1##1!$'1*''8!@671!'3#,,33%1##5,33'!)2!*'%$#(#1('8!;4'2!

4''$#2('2%!9'('$#22'2!('%(,%3%&'(!3-0,((-*-(!*'3(%)2!('%5,()%4%$#2(%%2!*'%2!.'/%!./)1,2((%'!

$'%$%1('!0'$,4#$1%1('+!&'!1##22%33,,2!1'4'11'!1#0(,,11'!0,!4671!1''*'(!(#$,'8!>--166!

.--(71(,2!.#/2'(#33,!'3#,,33%1,33,!$,1$%((64%1,33,!)2!0'$,4#1(,2!4--/-11-8!

!

3,2$*10-)',%$4*#'($2'#,566'#%"*+&,'6/2%&*

!"#$%$&'()*"+'")),$"#*"+,"*-.*/)0"'!'3$)%!$,*--33-!BCCD8!9,!1##22%(,3(%%2!$)34%*#)(%1,$1%+!4#(('!

)2!(-(-!$%/&)%(,((',11'!E$,1-33-!BCCFG!*%,3-!)1%2!$-622%11-8!>/)&,$(%!'3$)%!('%(,%3%&)%33,!1##22'(#33'!

0'#33'+!&)2$'!(#3)$1,2'!$644,2,2!('%(,%3%&''!$#(1#((%%2!$-1%$%/&)%(#1.'&''2!$,0%((-4--2!

(,)$1%''28!=-1%$%/&)%(#1.'&'!.--((6%!16$1633-!BCCD!.%5,((662!()%1,,2!&#/6(61$%,//)$1,,28!9%%2-!

'1%'2(#2(%&'/''(%!*'3%(1%!2,3&-!4%,3,1(--2!.%1%44-33,!$,0%((626((-!$-1%$%/&)%(#1('!&'!

(,)11##22%(,34''!(#)(,(('*%$1%!./)&,$(%11'8!H#)22'!BCCI!('%(,%3%&'(!&'($)%*'(!$-1%$%/&)%(#1(,2!&'!

$#*'1##22%(,34%,2!(,$,4%1(-8!A21%44-%2,2!(,)1!$#*'((%%2!$,1-33-!BCCI!&'!*%%4,%2,2!16$1633-!

BCCJ8!=)34,!(,)1('!1'%!,21%?%3('21'!*#)5,2!BCCJ!'%$'2'!&'!2,3&-1!*#)5,2!BCCF!$,*--33-8!='%$$%!

(,)$1,(!)3%*'(!*%5,)%21('33''(%)%2'!,1%33-!K'#4'2!('%5,4#1,)11'!16$1633-!BCCJ!E6$1%!(,)1!

$,1$,2,/-%1,2-!3,%$$'#1*,/1%)2'G8!@LL!M'33,/%'!,1%((,3%!$)34,!(,)1('!0,34%$##11'!BCCF8!

<3,%1/'5%)33'!)2!(,)1(,2!$)(%4'%1,(!(,3,*%1%)?)%$,#5,(!&'!1,!,1%((-2,,!(,)$1,(!L#1%!=%2)!?

)0&,34'11'!*#)22'!BCCN8!

=#*'('%(,,2!$)2(,$1(%11'!./)&,$(%'!*)%!/'0'11'!4%('((#2'!3#)22,0(%'!1##/,$1%8!H#)1%,2!

BCCDOBCCJ!'%$'2'!()(,#(#2#(!$)$)2'%1P#5&,((%!)3%!2)%2!QNI!CCC!,#/)'8!9#44'11'!,%!1%%1!)3,!

4#$'2'!*#)5,2!BCCF!2-6((,368!@#$''2!)2!3'1$,((#!(#)('2()60(%7!@##!/6R33,!46722,(6(!

./)&,$(%'*#1(#$1,(+!('%(,%3%&)%33,!0,2$%37$)0('%1,1(%!46722,(6(!(-0-2!./)&,$(%%2!$)05%1(#2,,(!

'*#1(#$1,(!1,$-!9'('$#22'2!('%5,()%4%$#22'2!./)&,$(%/'0)%(#1!&'!3--2%2('%(,%3%&'2!(67.'2)18!

S#*#1('!.##((#*'(!TH?'/$%2!3,*%(61()%4%22'2!/'0)%(#1!&'!$#3#(!$#%2!4671!K'#4'2!('%5,4#1,)2!

)4'!.'2)1(#1!2-6((,36628!H,//'((#2'!,3)$#*'(#)('2()&,2!4%3&))2'P#5&,((,%0%2!!"#$%$

&'()*"+'")),$"#*"+,"*-.*/)0"'!)2!)33#(!06*%2!.%,2%8!

!

7&+-$%/,2'#*+&#,$#%&*

T#5%)*%1#''3%1,2!$#3((##/%2!,5%1(-4%1$,1$#1!THA=!)2!!"#$%$&'()*"+'")),$"#*"+,"*-.*/)0"',!

1##/%2!(#$%&'!2)%2!2,3&-22,$1,2!)1##5,33'!$'%$,1('!./)&,$(%33,!,/%!4#)5)%11'!46722,(61(-!

(#,1('8!9,!)3%!4671!,21%44-%2,2!/'0)%(('&'+!&)('!3-0,1(6((%%28!:6*%2!*'/0'%1,11'!*'%0,,11'+!

*#)22'!BCCU+!@##!/6R2!&'!TH?'/$$%!/6R2!5,3,M''(%)!,1%((,3%!./)&,$(%1##22%(,34''!THA=R2!

.--1%0(,,/%!V#0'!9'4)3'33,!&'!1%33)%1,33,!4,5%'('%(,,2!(#)('2()2,#*)&'!H,3%!W/'2733,8!
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"#$%&''()!&*(++&,()!-./0&1+()!22*(,,&!+2/+3)+/)&24/0(,,&!5,,3!6('/*&,,&!03!"(,,3!

"/(,3*&,,&7!63()!-3,32+&++3!03!)&24/03!+#$)!&+&&)-8()!4(&'(*&&)7!9&*1&(*+8!/,(:!&++&(!)&,088!

+2/+3)+/3!-31/+&+3!*3'33)!3(13+32,22):!433)!&;&+88)!+&/*+&)!&%;/(,,37!"/(,3)&)!-(+(!1243,,(*&)!

(,'3(*2)!13))3,+3!48,++8'8++$'8)8:!&++8!+3(+&(,(03+!+#$*+848+!18*(1(.0/(+21*(33)!*+/.#</3.;&(1*(7!

=8)!1&%/++(!*&,4(++8'88)!'#$*!62/'&)!&,/1243*88+($)!>6?6@!1(())/*+2*+3!+2/+3)+/0&)!

+21&'(*&&)7!A(13)33)!0/13(*&*+3!+&/1*&*+3!+&%+(()!AB?9C,,&!+2/+3)+/+21(%31&'21*&+:!03!)((%()!

*33+(()!"/(,3*&)!&*(+#1*&*+8!'#$)+&(*&+!43*+321*&+7!D2&)*3303!/,(!+2/+3)+/#%+($!&,(!"22!.#7!

E8%&*+#()!6?6C(8!13%;&*+(:!#%;&)!+&/1*&)!/*3,+3!42/))3!FGGH!03!+/(*&)!/*3,+3!42/++3!

'#$%&''()7!=312-./*&**(!3,1/(!#%+&#;&)/+/,,3!+2/+3)+/)&24/033)7!?)*(''8(*&)!

18*(1(.0/(+21*&)!,21(!I3(,(!63,'(:!0/13!%#,18*(!*&)!-&.2*+&,,&):!&++8!*3'3)3!42/))3!/,(!0/!+2&++2!

1#,,(1*(!1/1&&,,(*+3!&,/124337!D/(*&)!18*(1(.0/(+21*&)!43*+33)/++(!+2/+3)+/)&24/03!"(3!=334(*+/7!

=8)!-&.2*+&,(!18*(++&,&'8++808++8'(*-88+$*+8!*(,,8:!&++&(!"22!.#!#%;(*+#1*&)8!+8#++8)#+!&,/1243)!

+2/+3)+/#%+($,,&!3*&+&++203!'88.(+&,'(87!6&)!*(033)!%8)!1&%/++(!#.(++8'88)!43,+(/)!

&,/1243+3(;&+/('(12))3)!+21&37!=8)!/)!(+*&1()!&,/1243+3(;&+/('(12))3)!08*&)7!D/('(12)+3!

12(+&)1()!%#,18*(!%31&'21*&):!1/*13!*&!&(!#,&&)*8188)!+2&!+2/+3)+/037!

A,J.&;!9/.;&,()()!*88+($,+8!3)/++(()!+21&3!#1*(++8(*(,,&!+2/+3))/(,,&!1/,'&*+(7!B(('&(*&,,8!

1&..3,,3!+21&3!*33+(():!43(1131()!3)/++23!48%&''8)7!"#$)+&()&)!-88+$*!+2,(!.3+13(*&43,,3!

%&+1&,,8:!&))&)!4(('&(*&)!+&/1*&)!124321*(37!K32,/)!*88+($,,&!+&%+(()!+3(+&(,(0/(;&)!)('(**8!

13(11(33)!1/,'&!%31&'2*+3:!0/(*+3!#1*(!*3(!+21&37!L.&+3!03!M(,,(3'!E&%+(*&)!*88+($,,&!+&%+(()!

13%;&)!+3(+&(,(03)!%&)1(,$1/%+3(*&+!%31&'21*&+7!N((*+8!+/()&)!+2/++(!'#$)+&(*&)!-88+$1*&)7!

O-&+2*'()(*+&.($,+8!3)/++(()!"22!.#C)!)('(**8!-./0&1+(,,&!*(*8,+$+2/+3)+/+21&3!42/))3!

FGGH7!K88+$*!4((-#(:!0/+&)!*/(+()!#,(+3.13*+303!E&&)3!E331*/*&,,&7!63()!122,,3:!&++8!%31&'2*!/,(!

'3+13,,3!%#,8++#0&)!-()//):!0/%+2&)!%31&'21*&)!1/%;(*+2'(*&*+3!+2/+3)+/0&)!+21&&)7!9&../()!

-./0&1+()!-(,/++(,2/)+&&*+37!B(;&/+3(+&&)!+2/++3'(*&*+3!/)!48%8)!1/1&'2*+3!03!+(&+/37!D8**8!

-./0&1+(**3!+/('(03+!/43+!+3(+&(,(0/(;&)!/'(3!#%;(*+#1*(8:!0/+&)!/--(!088!-3,4&,&'33)!'2(+31()!

12()!+2/+&++34(&)!+&/*+&)!+&1(0$(+87!"#$%&''()!*3(''&!'#$)+&(*&)!+21(-88+$1*&)7!

63+312))3)!+3(;&+/('(12)+3!+2,(!P+2Q-./0&1+(()!'2133):!12)!*((..#()!1&488,,8!FGGR!

=&,*()S(*+8!ABQ3.1()!+2/++303)!+&%+84(*+8!,88)()+3(+&(,(031*(!K/.(()!03!63+312)+33)7!

D#$-3(13)43(%;/*!3(%&2++(!%&+1&)!%2/,+3!1/1/!-./0&1+()!03+12422;&,,&7!6/(+()!3*(3*+3!

+8.1&(''8)!.3%/(++303)!&;2*+303,,&:!&,(!AB?9C()!T2%3!63'/,3,,&7!K/.(**3!/,(!43*+(188)!+/+&2+&++2!

AB?9C()1()!.3%/(++3'3!!"#$%$&'(")#!Q;/12'&)++(-./0&1+(7!9&)+(&*!*&)!())/(++3'3)3!63'/,3!

13))2*+(!4(&'88)!P+2Q-./0&1+()!'213)3)(!'3312)+33)7!

63+312))3)!+3(;&+/('(12))3**3!,88)()+3(+&(,(0/(;&)!-./0&1+(&)!.3%/(+21*&*+3!-88++88!

)/()!122132*(++3()!1/1//)+243!UUQ%&)1()&)!08*&)(*+$7!D#$*2%+&&)(!3,2**3!&*(++&,()!P+2Q-./0&1+(3!

13%;&**3!1/1/21*&**3!*&18!13%;&)1&*1(*(**8!+3-33'(*(**3!08*&)+&)!03!-88*(%+&&.()!13)**37!63()!

-(&)&)!'88.8.3%3)!18*(1(.0/(+2*-303)!+/+&2++3'(*&&)!*&18!,243)!18#++88!+#$3(133)(!-./0&1+(()7!

6&2.334()3!42/*()3!63+312))3)!+3(;&+/('(12))3*+3!13*4/(!'&.1(++848!+21(03!,8%&*!4((;&))&1*&)!

/*22;&,,3!1/1/!-./0&1+(*+37!"213)3!/*22;&**3!/43+!,88)()+3(+&(,(03)!+#$-3)/*:!3,2&&,,3!+&%;#(,,&!
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Ja tkuu 

päivitetty

18.6.2007

ITU - videotaiteen tuotantoprojekti

PROJEKTIRAPORTTI
Projektille myönnetty rahoitus ja avustukset

VUOSI-, SAAJA- JA RAHOITTAJAKOHTAINEN ERITTELY

VUOSIYHTEENVETO
2004 35 041,00

2005 61 876,69

2006 88 778,00

YHTEENSÄ 185 695,69

% RAHOITTAJAYHTEENVETO VUOSILTA 2004 - 2006:
25,09 % AVEK 46 600,00
1,56 % Alfred Kordelinin säätiö 2 900,00
2,15 % Greta & William Lehtisen säätiö 4 000,00
7,94 % Opetusministeriö 14 750,00
1,08 % Paulon säätiö 2 000,00

18,22 % Satakunnan taidetoimikunta 33 835,69
13,46 % Suomen Kulttuurirahasto 25 000,00
6,73 % Svenska kulturfonden 12 500,00

12,92 % Taiteen keskustoimikunta 24 000,00
2,64 % VISEK 4 900,00
0,11 % ViSiO 210,00
8,08 % YLE 15 000,00

100,00 % YHTEENSÄ 185 695,69

SAAJAYHTEENVETO VUOSILTA 2004 - 2006
Muu ry:lle myönnetyt projektiavustukset 117 460,00

Satakunnan taidetoimikunnan rahoitus 33 835,69

Taiteilijoiden henkilökohtaiset avustukset 34 400,00

YHTEENSÄ 185 695,69

LAADITTUJEN HAKEMUSTEN MÄÄRÄ 2003 - 2006
Hakemuksia, joiden perusteella on saatu rahoitusta 24

Hakemuksia, joiden perusteella ei saatu rahoitusta (arvio) 15

YHTEENSÄ kpl 39
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Ja tkuu 

vuosi 2004 RAHOITUS JA AVUSTUKSET YHTEENSÄ 35 041,00

MUU ry:lle myönnetyt avustukset
myöntäjä ja käyttötarkoitus summa

tammi.04 AVEK:
ITU-projektin käsikirjoituspaja

15 000,00

19.11.2004 Taiteen keskustoimikunta, media/monitaidejaosto:
videotaiteen tuotantoprojektin käsikirjoituspajan kuluihin

7 000,00

2004 ViSiO:
luentotoimintaan

210,00

YHTEENSÄ 22 210,00

Satakunnan taidetoimikunta
kohdennukset summa
Hankesalkku, projektiraha:
Käsikirjoituspajan järjestelyihin

800,00

Läänintaiteilijan työpanos, noin 1,5kk 4 131,00
YHTEENSÄ 4 931,00

Taiteilijoille myönnetyt henkilökohtaiset avustukset
myöntäjä ja käyttötarkoitus summa

18.11.2004 Valtion kuvataidetoimikunta, kohdeapuraha:
Elina Salorannalle teoksen valmistuskuluihin

3 000,00

21.12.2004 VISEK:
Marko Lampisuolle Poriutuminen-teokseen

1 000,00

21.12.2004 VISEK:
Tanja Koistilalle Ruodot-teokseen

1 300,00

21.12.2004 VISEK:
Elina Salorannalle Ei saa häiritä-teokseen

1 300,00

21.12.2004 VISEK:
Lena Séraphnille Kello & Kulta -teokseen

1 300,00

YHTEENSÄ 7 900,00

2004 RAHOITTAJAKOHTAINEN VUOSIYHTEENVETO:

AVEK 15 000,00
Alfred Kordelinin säätiö 0,00
Greta & William Lehtisen säätiö 0,00
Opetusministeriö 0,00
Paulon säätiö 0,00
Satakunnan taidetoimikunta 4 931,00
Suomen Kulttuurirahasto 0,00
Svenska kulturfonden 0,00
Taiteen keskustoimikunta 10 000,00
VISEK 4 900,00
ViSiO 210,00
YLE 0,00
YHTEENSÄ 35 041,00
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Ja tkuu

vuosi 2005 RAHOITUS JA AVUSTUKSET YHTEENSÄ 61 876,69

MUU ry:lle myönnetyt avustukset

myöntäjä ja käyttötarkoitus summa

21.3.2005 Svenska kulturfonden:

Lena Séraphins videokonstverk Ur & Guld

8 000,00

2005 Suomen Kulttuurirahasto, Uudenmaan rahasto:

Séraphinin, Koistilan ja Salorannan videoteosten tuottamiseen

9 000,00

10.5.2005 Opetusministeriö, erityisavustus:

ITU - video- ja mediataiteen tuotantomallien 

kehittämishankkeeseen

14 750,00

17.6.2005 Taiteen keskustoimikunta, media/monitaidejaosto:

ITU-videotaideprojektin kuluihin

8 000,00

YHTEENSÄ 39 750,00

Satakunnan taidetoimikunta

kohdennukset summa

Hankesalkku, projektiraha:

Markkinointi-, neuvottelu- ja tuotantokuluja

5 621,69

Läänintaiteilijan työpanos noin 3 kk 8 505,00

YHTEENSÄ 14 126,69

Taiteilijoille myönnetyt henkilökohtaiset avustukset

myöntäjä ja käyttötarkoitus summa

7.2.2005 Suomen Kulttuurirahasto:

Elina Salorannalle työskentelyyn

8 000,00

YHTEENSÄ 8 000,00

2005 RAHOITTAJAKOHTAINEN VUOSIYHTEENVETO:

AVEK 0,00
Alfred Kordelinin säätiö 0,00
Greta & William Lehtisen säätiö 0,00
Opetusministeriö 14 750,00
Paulon säätiö 0,00
Satakunnan taidetoimikunta 14 126,69
Suomen Kulttuurirahasto 17 000,00
Svenska kulturfonden 8 000,00
Taiteen keskustoimikunta 8 000,00
VISEK 0,00
ViSiO 0,00
YLE 0,00
YHTEENSÄ 61 876,69
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LIITE 12. ja tkuu.  
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Ja tkuu 

vuosi 2006 RAHOITUS JA AVUSTUKSET YHTEENSÄ 88 778,00

MUU ry:lle myönnetyt avustukset

myöntäjä ja käyttötarkoitus summa

2006 Taiteen keskustoimikunta, media/monitaidejaosto:

Lena Séraphinin teoksen tuottamiseen

6 000,00

6.2.2006 AVEK, tuotantotuki:

Elina Saloranta: Ei saa häiritä

3 500,00

6.2.2006 AVEK, tuotantotuki:

Marko Lampisuo: Poriutuminen

4 600,00

6.2.2006 AVEK, tuotantotuki:

Tanja Koistila: Ruodot

13 500,00

marras.06 AVEK, tuotantotuki:

Lena Séraphin: Kello & Kulta

10 000,00

2006 YLE Yhteistuotannot, tuotantotuki:

Koistila: Ruodot, Lampisuo: Poriutuminen, Saloranta: Ei saa 

häiritä, Séraphin: Kello & Kulta (K&K:n osalta kirjallinen vahvistus 

saatiin vuoden 2007 alussa)

15 000,00

marras.06 Alfred Kordelinin säätiö:

Lena Séraphin: Kello & Kulta -tuotantoon

2 900,00

YHTEENSÄ 55 500,00

Satakunnan taidetoimikunta

kohdennukset summa

Hankesalkku, projektiraha:

pääasiassa Rauman taidemuseon näyttelykuluihin sekä

tuotantokuluihin

9 000,00

Läänintaiteilijan työpanos, noin 2 kk 5 778,00

YHTEENSÄ 14 778,00

Taiteilijoille myönnetyt henkilökohtaiset avustukset

myöntäjä ja käyttötarkoitus summa

2006 Svenska kulturfonden:

Lena Séraphinille työskentelyyn (videotuotantoon kohdistuva 

osuus 1/2v. apurahasta)

4 500,00

8.2.2006 Paulon säätiö:

Marko Lampisuolle videoinstalloinnin toteuttamiseen

2 000,00

13.4.2006 Suomen Kulttuurirahasto, Satakunnan rahasto:

Marko Lampisuolle videoinstallaation toteuttamiseen

8 000,00

1.6.2006 Greta ja William Lehtisen säätiö:

Marko Lampisuolle videoinstalloinnin toteuttamiseen

4 000,00

YHTEENSÄ 18 500,00
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2006 RAHOITTAJAKOHTAINEN VUOSIYHTEENVETO:

AVEK 31 600,00
Alfred Kordelinin säätiö 2 900,00
Greta & William Lehtisen säätiö 4 000,00
Opetusministeriö 0,00
Paulon säätiö 2 000,00
Satakunnan taidetoimikunta 14 778,00
Suomen Kulttuurirahasto 8 000,00
Svenska kulturfonden 4 500,00
Taiteen keskustoimikunta 6 000,00
VISEK 0,00
ViSiO 0,00
YLE 15 000,00
YHTEENSÄ 88 778,00
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LIITE 13. I tu  4 .11.2006.  

Tiedote .  Nel jä  uut ta  suomala i s ta  v ideo ta ide t eos ta  Rauman ta idemuseossa  11.11.–10.12.2006.  

 

 

 

Tiedote               
Vapaasti julkaistavaksi 
041106 

!

 

Neljä uutta suomalaista videotaideteosta 
Rauman taidemuseossa 11.11. – 10.12.2006 

!

!

Tässä talossa, näissä huoneissa 
 
Seinät puhuvat enemmän kuin ihmiset. Ensimmäisestä kodista kaivataan pois. Toisen talon perhe elää ulkojäsenensä 

unissa. Kolmannen talon asukas yrittää mallintaa paikkaansa yhteisössä. Kellokauppa on rikosten ja roolien kierteessä. 

 
Suomalaisia videotaiteilijoita kutsuttiin ideoimaan teoksia kodista. Jurytyskierrosten ja pajatyöskentelyn 
myötä neljän taiteilijan käsikirjoitukset valikoituivat tuotettaviksi projektin puitteissa. Syntyi neljä itsenäistä 
videoteosta, Elina Salorannan Ei saa häiritä, Lena Séraphinin Kello & Kulta, Marko Lampisuon 

Poriutuminen sekä Tanja Koistilan Ruodot. Rauman taidemuseossa 11. marraskuuta avautuva Tässä talossa, 

näissä huoneissa -näyttely on teosten ensimmäinen yhteisesittely. 
 
Seinien sisällä aika kiertää kehää, mutta sosiaaliset rakenteet ovat mahdollisten muutosten edessä.  

 
Lena Séraphinin Kello & Kulta kuvattiin lokakuussa Helsingin Korkeavuorenkadulla ja sen ensimmäinen 
leikkausversio valmistuu Rauman taidemuseon näyttelyyn. Tanja Koistilan Ruodot kuvattiin vuosi sitten 
Kankaanpään Hapuojalla ja se sai ensi-iltansa syyskuussa MUU galleriassa. Rauman taidemuseoon Koistila 
rakentaa teoksesta kolmen videoprojisoinnin installoinnin. Marko Lampisuon Porin maisemissa taltioitu 
Poriutuminen ja Elina Salorannan kannelmäkeläiseen kerrostaloon lavastettu Ei saa häiritä kuvattiin 
molemmat kesällä 2005. Ne saivat ensi-iltansa viime helmikuussa View-festivaalilla Kulttuuritehdas 
Korjaamolla Helsingissä. Poriutuminen tulee Rauman taidemuseoon esille kahdeksan videokuvan 
tilateoksena. 
 
Koistilan, Lampisuon ja Salorannan teokset esitettiin lokakuun lopussa Ruotsissa, Upsalan 
lyhytelokuvafestivaaleilla. Salorannan teos on ollut esillä myös Oberhausenin ja Kasselin 
lyhytelokuvafestivaaleilla Saksassa sekä Lophemin taidehallissa Belgiassa. Rauman taidemuseon näyttelyn 
avajaisviikolla Salorannan Ei saa häiritä näytetään Kettupäivillä Helsingissä. Marraskuun puolivälissä Ruodot 
ja Ei saa häiritä ovat nähtävissä Arktisen Upeeta -elokuvakilpailussa Jyväskylässä. Yleisradion Uusi Kino 
esittää kaikki teokset todennäköisesti vuoden 2007 aikana. 
 
Tässä talossa, näissä huoneissa -näyttelyn teokset on tuotettu ITU – videotaiteen tuotantoprojektissa. ITU on 
ainutlaatuinen, kuvataiteilijoille luotu, riippumaton ja voittoa tavoittelematon tuotanto-organisaatio 
riittävien tuotantoedellytysten luomiseksi ja taiteilijoiden resurssien keskittämiseksi teosten taiteellisen 
sisällön luomisprosessiin. 
 

Jatkuu 
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LIITE 13. I tu  4 .11.2006 ja tkuu.  

Tiedo te .  Nel jä  uut ta  suomala i s ta  v ideo ta ide t eos ta  Rauman ta idemuseossa  11.11.–10.12.2006.  
 
 
ITU-projektin ja siinä tuotettujen teosten tuotantoyhtiö on valtakunnallinen taiteilijajärjestö MUU ry. 
Kaikki ITU – videotaiteen tuotantoprojektin teokset on tuotettu yhteistyössä Yleisradion 
Yhteistuotantojen ja Satakunnan taidetoimikunnan kanssa. Teosten tuottaja on Satakunnan 
taidetoimikunnan taiteen tuottamisen läänintaiteilija Tuuli Penttinen-Lampisuo. Teoksia levittää 
suomalaisen mediataiteen levityskeskus AV-arkki. Tässä talossa, näissä huoneissa -näyttelyn tuottaa 
Satakunnan taidetoimikunta. 
 

ITU – videotaiteen tuotantoprojektin on tehnyt mahdolliseksi monimuotoinen ja pitkäjänteinen rahoitus. 
Vuosina 2004 – 2006 ITU-projektia, teosten käsikirjoitusta, tuotantoa ja näyttelyinstallointeja sekä 
taiteilijoiden työskentelyä ovat tukeneet AVEK / Veli Granö, AVEK / Milla Moilanen, Greta ja William 
Lehtisen säätiö, Alfred Kordelinin säätiö, Opetusministeriö, Paulon säätiö, Satakunnan taidetoimikunta, 
Suomen Kulttuurirahasto, Suomen Kulttuurirahaston Satakunnan rahasto, Suomen Kulttuurirahaston 
Uudenmaan rahasto, Svenska kulturfonden, Taiteen keskustoimikunnan media- ja monitaidejaosto, 
Valtion kuvataidetoimikunta, VISEK, ViSiO sekä YLE Yhteistuotannot / Sari Volanen. 
 
 

 
 
 
Lehdistökuvia sekä lisätietoja näyttelystä ja ITU-projektista saa Rauman taidemuseon 

amanuenssi Henna Paunulta sekä Satakunnan taidetoimikunnan taiteen tuottamisen 

läänintaiteilija Tuuli Penttinen-Lampisuolta. 

 
 

Henna Paunu   Tuuli Penttinen-Lampisuo 
Rauman taidemuseo  Satakunnan taidetoimikunta 
Kuninkaankatu 37   Antinkatu 6B 
26100 Rauma   28100 Pori 
(02) 822 4346   040 528 8483 
rtm@raumantaidemuseo.fi  itu@muu.fi 
www.raumantaidemuseo.fi  www.satakunnantaidetoimikunta.fi 

 
 
Tässä talossa, näissä huoneissa -näyttely on avoinna Rauman taidemuseossa 11.11. – 10.12.2006: 
 

ti–to  10–18 
pe  10–16 
la–su 11–16 
ma   suljettu 
ke 6.12. suljettu 
 
Pääsyliput: 
aikuiset 4 e 
opiskelijat, 
eläkeläiset 3 e 
 
 

! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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KUVA 70. Jokaise l l e  t eokse l l e  suunni t e l t i in  oma nimiö  ja  dvd- labe l .  

Muu ry  suunni t t e l i ,  to imi t t i  ja  kokos i  l evy t  ne l jän dvd :n  boxiks i .  TPL 2012.  


