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Suomen ja Venäjän kulttuuriyhteistyö sisältää monia mahdollisuuksia 

sekä yksittäisen kulttuuritoimijan että ohjelmallisen kehittämistyön 

näkökulmista. Se voi edistää maiden välistä kulttuurituntemusta, 

avointa vuoropuhelua, alueiden kilpailukykyä ja hyvinvointia sekä kult-

tuurialan yritystoimintaa. Lisäksi yhteistyö voi luoda edellytyksiä monia-

laisille kulttuurikumppanuuksille, mikä heijastuu hanketoimintavalmiuk-

siin sekä viranomaisten yhteistyöhön ja tiedon vaihtoon. 

Käytännössä Suomen ja Venäjän välinen kulttuuriyhteistyö voi olla 

hyvin monimuotoista, ja se voi liittyä esimerkiksi kulttuuri- ja taiteilija-

vaihtoon, yhteisiin kulttuuritapahtumiin, kulttuuripalvelujen myyntiin, 

opiskelu- ja harjoittelumahdollisuuksien kehittämiseen, tutkimusyhteis-

työhön ja kulttuurimatkailun kehittämiseen. Yhteistyömuotojen kehittä-

minen edellyttää laaja-alaista osaamista. Toimijoiden on hallittava taiteen 

sisältöjä, kulttuuriliiketoimintaa, verkostoitumista sekä tuottamiseen ja 

managerointiin liittyviä taitoja. Venäjä-yhteistyön merkitys on erityisen 

suuri itäisen Suomen maakunnille maantieteellisen läheisyyden vuoksi, 

mikä on myös käsillä olevan raportin lähtökohtana.

Luovien alojen kehitys tarjoaa Suomen ja Venäjän kulttuuriyhteistyön 

tarkastelulle uusia näköaloja. Luovien alojen yritystoiminnalla on yhteys 

palveluelinkeinojen vahvistumiseen. Palvelujen kasvu on näkynyt Venäjäl-
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lä vapaa-ajan palvelusektorin, luovien alojen keskusten, tapahtumatuotan-

non sekä viihdeteollisuuden kehityksessä. Palveluelinkeinojen ja luovien 

alojen yritystoiminnan osalta Venäjä on kuitenkin edelleen ns. transitio 

-vaiheessa, jossa perinteinen valtiojohtoinen kulttuurielämä sekä uudet, 

yrittäjyyteen pohjautuvat kulttuurimuodot hakevat uutta tasapainoa. Tä-

mä yhteiskunnallinen ja kulttuurinen murros tarjoaa Suomen ja Venäjän 

kulttuuriyhteistyölle uusia mahdollisuuksia, jotka liittyvät paitsi liiketoi-

mintaosaamisen vahvistamiseen myös kokonaisten innovaatioympäristö-

jen suunnitteluun.

Raportissa kuvataan kulttuuriyhteistyöhön liittyviä haasteita ja ke-

hittämistarpeita sekä nostetaan esille tukipalvelumuotoja, joiden avulla 

kulttuuritoimijoiden ja luovien alojen yritysten kansainvälistä yhteistyö-

tä voidaan edistää. Näiden asioiden eteenpäin vieminen on tärkeää paitsi 

valtakunnallisesta näkökulmasta myös osana Suomen roolia Pohjoismai-

sen ja Itämeren alueen yhteistyön kehittäjänä. 

Selvitystyö on toteutettu Luova Suomi Etelä-Savossa -hankkeen puit-

teissa, jonka rahoittajina ovat olleet Euroopan sosiaalirahasto ja Etelä-Savon 

ELY -keskus. Hankkeen hallinnoijana on toiminut Aalto-yliopiston kaup-

pakorkeakoulun Pienyrityskeskus ja osatoteuttajana Mikkelin Ammatti-

korkeakoulu Oy, joka on myös vastannut raportin laatimisesta. Raportti 

julkaistaan osana Luova Suomi julkaisusarjaa.

Kimmo Kainulainen   Silja Suntola

Tutkijayliopettaja, HT   Projektijohtaja

Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy  Luova Suomi

      Aalto-yliopiston 

      kauppakorkeakoulu, 

      Pienyrityskeskus

Sisällys
1. 



6 LUOVAN SUOMEN JULKAISUJA 6 7

1. Johdanto
3.2 Yhteistyön esteitä ja haasteita 66

3.2.1 Myynti ja markkinointi 70

3.2.2 Verkostoituminen 72

3.2.3 Kulttuuritoiminta ja yritysyhteistyö  79

3.2.4 Kulttuurimatkailu 85

3.2.5 Toimintakulttuuri ja byrokratia 88

3.2.6 Rahoitus ja tietopalvelut 94

3.2.7 Kulttuurivienti ja koulutus 103

3.2.8 Muita yhteistyön haasteita ja mahdollisuuksia  108

4. Venäjä -yhteistyötä edistävät tukipalvelut 113

4.1 Tukipalvelumuodot ja palvelujen tarve 113

4.2 Tuottaja-manageripalvelu 128

5. Yhteenveto 145

Lähteet 149

Liite 1. Webropol-kyselyn kysymykset 155

Liite 2. Haastatatellut henkilöt 1. Projektissa 157

Liite 3. Haastatatellut henkilöt 2. Projektissa 158

Venäjän ja Suomen yhteistyölle ja erityisesti kauppasuhteille on 

pitkät perinteet. Taloudellis-hallinnollisten muutosten myötä mai-

den välinen yhteistyö on viime vuosikymmenten aikana entises-

tään tiivistynyt ja monipuolistunut. Myös kulttuurin ja matkailun aloille 

yhteistyö on avannut uusia kehittämismahdollisuuksia. Parhaimmillaan 

kulttuurien vuoropuhelu rikastuttaa kulttuuritoimintaa ja sosiaalista vuo-

rovaikutusta sekä ohjelmatarjontaa. Erilaiset suomalais-venäläiset luovien 

alojen yhteishankkeet ja yhteistuotannot voivat tukea sekä talouselämää 

että edistää ihmisten hyvinvointia.

Kansainvälisesti ilmenevä luovien alojen kasvu on tarjonnut uusia ke-

hittämishaasteita Suomen ja Venäjän kulttuuriyhteistyölle. Monissa viime 

vuosina ilmestyneissä kehittämisohjelmissa luovuutta, luovaa taloutta ja 

luovien alojen yritystoimintaa on pidetty alueiden ja jopa kansakuntien 

taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen sekä kilpailukyvyn uutena voima-

varana. Luovan talouden strateginen painoarvo on täten kasvanut selvästi 

sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Luovuuden kokonaisval-

tainen merkitys on mainittu mm. Lissabonin strategiassa. Maaliskuussa 

2000 Lissabonissa kokoontunut Eurooppa-neuvosto asetti tavoitteeksi, et-

tä EU on vuonna 2010 maailman kilpailukykyisin tietoon ja osaamiseen 

perustuva talousalue.
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1.1 Kulttuuriyhteistyö, kulttuurivienti ja kansainvälistyminen

Kansainvälinen kulttuuriyhteistyö kytkeytyy monin tavoin opetus- ja kult-

tuuriministeriön kulttuuriviennin kehittämistyöhön. Kulttuuriviennin 

edistäminen on ollut 2000-luvulla keskeinen painopistealue opetus- ja 

kulttuuriministeriön kansainvälisessä kulttuuriyhteistyössä. Samalla kult-

tuuriviennin on katsottu nousseen tärkeäksi kehittämisalueeksi Suomen 

kilpailukyvyn osa-alueena. 

Valtionhallinnon tasolla kulttuurivienti on kytkeytynyt monialaisesti 

eri ministeriöiden toimintaan. Opetusministeriön painopisteenä ovat olleet 

taiteen ja kulttuurin koulutus, tutkimus sekä luovan toiminnan edellytyk-

set. Vastaavasti työ- ja elinkeinoministeriö on tukenut erityisesti kulttuu-

rivientiin liittyvää tuotekehitystä sekä kansainvälistä markkinointia. Ul-

koasiainministeriö on puolestaan edistänyt kulttuuriviennin tunnettuutta, 

viestintää ja mahdollisuuksia edustusverkostonsa kautta. (Opetusministe-

riö 2007a, 16). Vastaavalla tavalla kulttuurivienti on nähty myös alueel-

lisella tasolla monialaisena kehittämiskokonaisuutena, jossa taiteellinen 

toiminta, elinkeinopolitiikka, markkinointi ja tuotekehitys ovat yhdisty-

neet toisiinsa.

Kulttuuriviennin edistäminen on konkretisoitunut opetusministeri-

ön, ulkoasiainministeriön ja kauppa- ja teollisuusministeriön yhteisen 

Kulttuurivientihankkeen yhteydessä. Kulttuurivientihankkeen pohjalta on 

käynnistetty kulttuuriviennin kehittämisohjelma 2007-2011, joka kytkey-

tyi Suomen hallitusohjelman linjauksiin. Kulttuuriviennin kehittämisoh-

jelman tavoitteeksi asetettiin luovien alojen ja kulttuuritoimialojen nosta-

minen tasavertaisiksi ja tunnustetuiksi vientialoiksi muiden vientialojen 

rinnalle. Käytännön toimenpiteiden organisoimiseksi opetusministeriöön 

perustettiin erillinen kulttuurivientiyksikkö. Kulttuurivientiyksikkö on 

linjannut yhdeksi kulttuuriviennin painopistealueeksi Venäjän. (ICONOR 

2006; Niinikoski & Kiiski 2007, 5; Opetusministeriö 2007c; Opetus- ja kult-

tuuriministeriö 2011b).

Taloudellisesti kehittyneissä maissa tai jälkiteollisissa yhteiskunnissa 

luovat alat (palvelutoimialat ja immateriaalinen tuotanto) sekä kulttuurin 

toimialat muodostavat merkittävän osan bruttokansantuotteesta, arvonlisä-

yksestä ja työvoimasta. Luovista aloista puhuttaessa kyse on monialaises-

ta kokonaisuudesta, mikä edellyttää eri hallinnon sektorien ja politiikan 

lohkojen uudenlaista yhteensovittamista. Opetus- ja kulttuuriministeri-

ön (2007c, 8-9) mukaan luovien alojen kehityshaasteisiin vastaaminen ja 

mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttävät kulttuuri-, elinkeino- ja 

vientipoliittisia toimia sekä näiden politiikkatavoitteiden uudelleenarvi-

ointia ja yhteensovittamista kansallisen kilpailukyvyn osa-alueena. Suo-

men osalta luovan talouden ja palveluyhteiskunnan kehitys tarjoavat uusia 

mahdollisuuksia mm kulttuuriviennille ja luovien alojen kansainväliselle 

yritystoiminnalle.

Venäjällä kulttuurituotanto, kulttuuriyrittäjyys ja luova talous ovat 

saaneet vasta aivan viime vuosina uutta painoarvoa ja näkyvyyttä yhteis-

kunnallisessa keskustelussa. Vahvasti valtiojohtoisen kulttuurielämän rin-

nalle on tullut uusia organisoitumisen tapoja ja luovien alojen käsite on 

vähitellen jalkautumassa myös venäläiseen keskusteluun. Samalla on kui-

tenkin todettava, että Venäjä on edelleen palvelusektorin ja luovien alojen 

kehityksen osalta ns. transitio -vaiheessa, jossa perinteinen valtiojohtoi-

nen kulttuurielämä sekä uudet, yrittäjyyteen pohjautuvat kulttuurimuodot 

hakevat uutta tasapainoa. Tämä ilmenee mm. kulttuuritoiminnan ja kult-

tuurialan yritysten rahoituksessa ja verotuksessa. Kulttuurin kaupallinen 

toiminta on edelleen erilaisista säädöksistä Venäjällä rajoitetumpaa kuin 

julkisen sektorin kulttuuritoiminta (Ruutu & Panfilo 2009; Ruutu 2010, 

36). Uusi orastava palvelusektori on joka tapauksessa nähtävä mahdolli-

suutena Suomen ja Venäjän tulevaisuuden kulttuuriyhteistyössä, mikä on 

myös käsillä olevan selvitystyön lähtökohta.
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ihmisten sosiaalisia, tiedollisia ja esteettisiä tarpeita (Kangas 1988, 10). 

Kulttuuritoimina on ollut myös eräs kulttuuripolitiikan peruskäsitteistä, 

jolla on tarkoitettu esimerkiksi kulttuuripalvelujen vastaanottoa, kulttuu-

riluonteista harrastustoimintaa ja omaehtoista luovaa toimintaa (emt., 60). 

Kulttuuritoiminta kattaa täten käsitteenä merkityssisältöihin perustuvan 

tuotannon eli periaatteessa koko inhimillisen sivistyksen. Kulttuuritoimi-

ala puolestaan kattaa perinteisen taiteen ja kulttuurin kentän ulottuen yk-

sittäisestä luovasta tapahtumasta sen jakeluun saakka.

Kulttuuritoiminnan moniulotteisuuden ohella kulttuuriviennin määrit-

telyä on monimutkaistanut se, että kulttuuriviennistä on tunnistettu ei-kau-

pallisen, taiteellispainotteisen toiminnan ja liiketaloudellisesti hoidetun 

toiminnan ohella kolmas ulottuvuus: taloudellisesti merkittävä, ei-liiketoi-

minnallinen osa-alue. Leikolan ja Lerouxin (2006) mukaan kulttuurivienti 

on jaettavissa täten kolmeen näkökulmaan, jotka ovat

•	 ei-kaupallinen, taiteellisista lähtökohdista lähtevä, taloudelliselta 

merkitykseltään vähäinen toiminta

•	 ei-liiketoiminnallinen, taloudelliselta merkitykseltään merkittä-

vä toiminta

•	 liiketoiminnallisin perustein organisoitu, taloudelliselta merkityk-

seltään merkittävä toiminta 

Esimerkiksi suuri osa kuvataiteen ja näyttämötaiteen viennistä kuuluu 

ensimmäiseen kategoriaan. Kansallisessa kulttuuripolitiikassa on perin-

teisesti lähdetty siitä, että sivistysvaltion tehtäviin kuuluu taiteellisista 

lähtökohdista lähtevän kulttuurivaihdon edistäminen ja ylläpitäminen. 

Ei-liiketoiminnalliseen, taloudelliselta merkitykseltään merkittävää kult-

tuurivientiä harjoittavat puolestaan mm. yksittäiset taiteilijat, joilla on 

kansainvälinen tähtistatus: laulajat, muusikot, säveltäjät, orkesterinjohta-

jat, orkesterit jne. (Leikola & Leroux 2006, 49). Liiketaloudellisin perustein 

harjoitettu kulttuurivienti on usein ollut kulttuurivientiä koskevien sel-

vitysten pääkohde, mihin liittyy mm. peli- ja musiikkiteollinen toiminta. 

Kulttuurivienti on laaja käsite ja se sisältää mitä moninaisimpia yhteis-

työmuotoja. Yleisesti kulttuuriviennillä on tarkoitettu eri tavoin sekä eri-

laisista lähtökohdista ja tavoitteenasetteluista organisoitua kulttuurin toi-

mialojen vientiä. Kulttuurivientiin on sisällytetty niin liiketoiminnallisesti 

organisoitu vientitoiminta kuin ei-kaupallinen kulttuurivaihto. Laajassa 

määrittelyssä kulttuuriviennin lähtökohdaksi on rajattu eri kulttuuripiiris-

tä toiseen tapahtuva kulttuuristen merkitysten vaihdanta. Määritelmässä 

yhdistyvät sekä kulttuurivienti että -yhteistyö eri kulttuurien väliseksi 

kulttuurikumppanuudeksi. Aiemmin yksisuuntaiseen vientiajatukseen pe-

rustuva määrittely on siis muuttunut kulttuurien väliseksi kulttuurikump-

panuudeksi ja kokonaisvaltaiseksi kansakunnan kilpailukyvyn edistämi-

seksi, jossa vastavuoroisesti myös tuodaan Suomeen muiden kulttuurien 

tuotteita ja tuotantoja. (Leikola & Leroux 2006, 18; Opetusministeriö 2007c, 

10-11; Niinikoski & Kiiski 2007, 3.)

Kulttuurituontiin kuuluvat mm. ulkomaalaisten kulttuurimatkailu Suo-

messa ja maassamme järjestettävät kulttuuritapahtumat. Venäläiset ovat 

olleet yksi suurimmista matkailijaryhmistä Suomessa, ja Suomi on ollut 

venäläisille EU-maiden suosituimpien matkakohteiden joukossa. 2000-lu-

vun alussa venäläiset ohittivat ruotsalaiset maamme suurimpana matkai-

lijaryhmänä. Näin ollen Venäjän taloudellinen merkitys ei ole rajoittunut 

vain Venäjän kauppaan vaan se on näkynyt myös Suomessa. Venäläiset 

suuryritykset ovat myös hankkineet omistukseensa suomalaisia yrityksiä 

tai niiden osia ja venäläiset ovat ostaneet entistä enemmän suomalaisia 

kiinteistöjä. Toimiminen venäläisten asiakkaiden kanssa Suomen maa-

perällä onkin edellyttänyt yhä enemmän Venäjä-osaamista paitsi kulttuu-

rialoilla myös muilla toimialoilla. (Ollus & Torvalds 2005; ICONOR 2006, 

4; OPM 2007, 9; Mustajoki 2007, 22.)

Kulttuuriviennin edistäminen on joka tapauksessa Suomen ja Venä-

jä luovien alojen yhteistyön edistämisen keskeinen lähtökohta. Kulttuu-

rivienti kytkeytyy monitahoisesti kulttuuritoiminnan kokonaisuuteen. 

Kulttuuritoiminnalla on viitattu taiteellista toimintaa laaja-alaisemmin 

kulttuurielämän eri ilmenemismuotoihin, jotka tyydyttävät esimerkiksi 
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Monimuotoisuudesta huolimatta kulttuuriviennille on määritelty kan-

sallisia tavoitteita ja strategisia päämääriä. Suomessa kulttuuriviennin ta-

voitteena on ollut luovien alojen ja kulttuurin toimialojen nostaminen ta-

savertaisiksi ja tunnustetuiksi vientialoiksi muiden vientialojen rinnalla. 

Opetusministeriön (2007c) kulttuuriviennin kehittämisohjelman visio on 

muotoiltu seuraavasti:

”Kulttuurivienti on kasvanut tunnetuksi osaksi suomalaista vienti-

toimintaa. Kulttuuriviennin arvo on vähintään kolminkertaistunut ja 

luovat toimialat ovat monipuolistaneet maamme elinkeinorakennetta 

ja vahvistaneet työllisyyttä. Kulttuuri on nykyistä selkeästi vahvempi 

osa Suomi-kuvaa ja -brändiä. Kulttuurin kentässä toimivien yksilöi-

den ja ryhmien taloudellinen hyvinvointi on parantunut vientitoimin-

nan ansiosta.”

Vision on katsottu toteutuneen siltä osin, että kulttuurivientiyritysten lii-

kevaihto on kasvanut selvästi muita yrityksiä nopeammin ja liikevaihdon 

kasvu on ollut merkittävä työllistämisen vauhdittaja. Suomen liiketoimin-

nallisen kulttuuriviennin kärki on kuitenkin todettu heterogeeniseksi, sillä 

kärkiyhtiöiden vientisuuntautuneisuus on vaihdellut voimakkaasti. Kult-

tuurivientiä harjoittavista yrityksistä merkittävä osa on vientiä harjoitta-

via kotimarkkinayrityksiä, joille viennin osuus liikevaihdosta on alle 50 

%. (Leikola & Leroux 2006, 46-52.)

Myönteisistä kehityspiirteistä huolimatta kulttuurivientiin liittyy edel-

leen runsaasti haasteita ja kehittämistarpeita. Kulttuuriviennin heikko-

uksiksi on mainittu tiedotustoiminta, markkinointi, promootio ja vien-

ninedistäminen, jonka vuoksi kulttuurituotanto ei aina kohtaa olemassa 

olevaa kysyntää. Selvitysten mukaan kulttuurialan yleinen ongelma on 

myös resurssien puute. Kulttuurivientiin liittyvä kysyntä koetaan usein 

suuremmaksi kuin mihin taloudelliset voimavarat antavat mahdollisuuk-

sia. Erillistä rahoitusta juuri kulttuurivientiin on ollut vain harvalla alan 

Leikolan ja Lerouxin (2006, 49) mukaan suurin osa suomalaisista kulttuu-

rivientiorganisaatioista edistää kaikkia kolmea eri kulttuurivientityyppiä 

samanaikaisesti.

Kulttuurivientiä voidaan jäsentää monin eri tavoin. Se voi liittyä myös 

arvoketjun eri vaiheisiin; sisällön luomiseen, tuotteistamiseen, myyntiin, 

markkinointiin ja jakeluun. Kulttuuriviennin lähtökohtana voi olla pait-

si valmiin tuotteen tai ohjelmiston vieminen myös tuotekehitysprosessin 

suunnittelu ja toteutus. Tuotekehitykseen liittyvät seuraavat vaiheet (Berg-

ström & Leppänen 2009, 211-212):

•	 tuoteaihioiden ideointi ja arviointi osana projektiryhmän työtä 

(mm. erilaisia innovointimenetelmiä soveltaen)

•	 tuotetestaus ja koemarkkinointi (mm. suomalaisten liikeideoiden 

testaus Venäjän markkinoilla)

•	 tuotteistaminen ja palvelujen konseptointi

•	 lanseeraus (tuotteen kaupallistaminen)

Kansainvälistyminen voidaan nähdä tällöin prosessina, jossa yritys käyn-

nistää kansainvälisille markkinoille suuntautuvat toiminnot tai laajentaa 

jo harjoittamiaan kv-toimintoja. (Urmas ym. 2009b, 4). Leikola (Leikola & 

Leroux 2006, 16) onkin ehdottanut, että ”viennin sijaan on yksinkertaisem-

paa puhua laajemmasta käsitteestä, kansainvälistyminen. Sillä käsitetään 

kaikkien eri liiketoiminnan ulottuvuuksien ja prosessin kansainvälistymis-

tä, ei vain lopputuotteiden ja myytävien tai lisensoitavien hyödykkeiden 

ja oikeuksien siirtymistä rajan yli”. 

Luovien alojen toimintojen kansainvälistyminen voidaan täten nähdä 

laajana ja monimuotoisena kokonaisuutena. Se voidaan nähdä lähes mi-

nä tahansa työskentelynä ulkomaalaisten kanssa, jolloin se voi tarkoittaa 

mm. perinteistä vientiä, tuontia, toimipistettä ulkomailla, alihankintaa, ul-

komaisia asiakkaita/työntekijöitä, yhteistyötä ulkomaisten yritysten kans-

sa Suomessa, kansainvälisiä projekteja ja kulttuurivaihtoa. (Handelberg & 

Karhunen 2009a, 5-6.)
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Esimerkiksi tanssitaiteen vientistrategiassa esitetään jaottelu kansain-

väliseen yhteistyöhön, kulttuurivaihtoon ja kulttuurivientiin, missä kaksi 

ensimmäistä tarkoittavat tanssin toimijoille käytännössä samaa asiaa. Kan-

sainvälinen yhteistyö lähtee tanssin toimijoiden mukaan ensisijaisesti tai-

teellisista tavoitteista. Kulttuurivienti määrittyy vastaavasti toiminnaksi, 

jossa tavoitteiksi asettuvat ensisijassa taloudelliset päämäärät (mm. liike-

toiminnan ja -vaihdon vahvistaminen, työpaikkojen lisääminen) (Cupore 

2007, 4-5). Joillakin kulttuurialoilla (kuten peliteollisuudessa) voidaan puo-

lestaan miltei kaikki kansainvälinen toiminta rinnastaa kulttuuriviennin 

käsitteeseen. Lisäksi joillakin toimijoilla, kuten Elokuvasäätiöllä, on eril-

linen kulttuuriviennin budjetti. Toisaalta on havaittu, että kansainväliset 

organisaatiot Suomessa (kuten kulttuuri-instituutit ja lähetystöt) saattavat 

vierastaa kulttuurivienti-sanaa, jolloin he puhuvat sekä käyttävät toimin-

tasuunnitelmassaan enemminkin käsitettä kulttuuriyhteistyö. Samalla he 

myös voivat korostaa, että kulttuurivienninkin tulisi aina olla kulttuurien 

dialogia (Opetusministeriö 2007a, 23). Raja kansainvälisyyden, kulttuu-

riyhteistyön ja kulttuuriviennin välillä on siis häilyvä ja käsitteiden käyt-

tö sidoksissa toimijan tulkintoihin sekä kansainvälistymisen motiiveihin.

Kulttuuriyhteistyön ja kulttuuriviennin käsitteiden väliset erot liitty-

vät siihen, mihin kansainvälisellä toiminnalla pyritään. Edellinen käsite 

painottaa taiteelliseen toimintaan ja sisältöihin liittyvää vuorovaikutusta. 

Kulttuurivienti on taas nähty enemmän talouteen ja liiketoimintaan kyt-

keytyväksi toiminnaksi. Laajassa katsantokannassa taloudellinen, taiteel-

linen ja sosiaalinen näkökulma kietoutuvat moniulotteisesti toisiinsa (Kai-

nulainen 2005). Esimerkiksi Venäjä-yhteistyö voi tarjota mahdollisuuksia 

uusia taiteellisten virikkeiden saamiseen, mutta toisaalta yhteistyöllä voi 

olla myös kulttuurituotteiden vientiin liittyvää taloudellista merkitystä.

Talouteen ja taiteeseen liittyvä kansainvälinen yhteistyö eivät näin ol-

len ole välttämättä ristiriidassa toisiinsa nähden. Perinteisesti kulttuuriyh-

teistyöhön on voinut liittyä taiteen autonomian korostaminen. Talouselämä 

on puolestaan voitu nähdä rationaalisen hyödyntavoittelun ilmentäjänä. 

Kahtiajako on tullut tunnetuksi esimerkiksi Theodor Adornon klassisessa 

toimijalla. Myös Helsinki-keskeisyys on koettu suomalaisen kulttuurivien-

nin kannalta ongelmalliseksi. (Opetusministeriö 2007a, 6, 23.)

Opetusministeriön (2007c) linjauksissa kulttuuriviennin kehittämis-

kohteiksi on määritelty seuraavat osa-alueet:

•	 yritystoiminnan kehittäminen

•	 vientitoiminnan kannalta merkittävien klustereiden ja verkostojen 

vahvistaminen

•	 kansainvälinen markkinointi ja promootio

•	 kulttuuriviennin rakenteiden ja tietoperustan vahvistaminen

•	 kansainvälisen kulttuuriyhteistyön ja -vaihdon kehittäminen

•	 kulttuuriviennin kannalta kilpailukykyisen lainsäädännöllisen toi-

mintaympäristön aikaansaaminen

Kulttuurituotannossa on myös paljon alueita, joilla kansainvälisyys on 

automaattinen toimintatapa. Toisaalta valtaosa kulttuurista on jo lähtö-

kohtaisesti luonteeltaan sellaista, että sitä ei ole tarkoitettukaan vientiin. 

Kyse on siitä, onko kyseessä jo itsessään kansainvälisestä ja universaalis-

ta tuotteesta. Esimerkiksi ooppera on jo itsessään universaali taidemuo-

to, jolle kansainvälinen toiminta on luontevaa. Toisaalta musiikin kentäl-

lä saattavat vaikuttaa myös kulttuurisidonnaisuudet, jotka joko edistävät 

tai estävät kansainvälistymistä. (Opetusministeriö 2007c, 11; Nikula ym. 

2009b, 43-44.) Esimerkiksi venäläinen perinteinen baletti ja suomalainen 

moderni baletti saattavat poiketa huomattavasti toisistaan, mikä rajoittaa 

rajan yli tehtävää yhteistyötä. 

Kulttuuriviennin käsite on täten monimuotoinen ja joiltakin osin epä-

selvä. Siksi kulttuurin kentällä on kaivattu myös kulttuuriviennin täsmälli-

sempää määrittelyä. Se voi tapahtua esimerkiksi taiteenalakohtaisesti, sillä 

kullakin kulttuurimuodolla on osin omat vientiin liittyvät logiikkansa ja 

ansaintamallinsa. Samalla kullekin taiteenlajille voidaan määritellä omat 

konkreettiset tavoitteensa kulttuuriviennin lisäämiseksi. (ICONOR 2006, 

7-8; Niinikoski & Kiiski 2007, 14.)
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yhteydessä ole useinkaan perustelua erotella taloudellisia ja kulttuurisia 

pyrkimyksiä toisistaan.

1.2 Suomen ja Venäjän kulttuuriyhteistyön tavoitteet

Kulttuuriala on noussut entistä painokkaammin Euroopan unionin ja Ve-

näjän yhteistyön piiriin. Kansainvälinen kulttuuriyhteistyö edistää mm. 

markkinatalouden toimintamallien omaksumista, monikulttuurisuutta, 

ilmaisuvapautta, työllisyyttä ja matkailua. Opetus- ja kulttuuriministeri-

ön (2007b, 17) mukaan yhteistyön edistämiselle ei ole tällä hetkellä kui-

tenkaan olemassa selkeitä välineitä ja struktuuria, mikä on ajankohtainen 

kehittämishaaste.

Opetus- ja kulttuuriministeriön strategioissa Venäjän kanssa tehtävä yh-

teistyö on ollut vuosia keskeisessä roolissa. Esimerkiksi ministeriön stra-

tegiassa 2015 todetaan, että ”yhteistyötä Venäjän kanssa tulee kehittää ja 

modernisoida kaikilla opetusministeriön sektoreilla”. Opetusministeriön 

toimintaohjelmassa Suomi, Venäjä ja kansainvälinen yhteistyö 2003-2007 

puolestaan konkretisoidaan yhteistyön muotoja ja tavoitteita. Lisäksi eril-

linen Taiteen ja kulttuurin Venäjä-ohjelma julkaistiin vuonna 2005. Viime 

aikoina opetusministeriö on edistänyt kulttuuriyhteistyötä mm. Pohjoisen 

ulottuvuuden toimintaohjelman avulla (Opetusministeriö 2009).

Suomen tavoitteita Venäjälle suuntautuvassa kulttuuriyhteistyössä ovat 

opetus- ja kulttuuriministeriön (Opetusministeriö 2007b, 18) mukaan seu-

raavat seikat:

•	 keskinäisen kulttuurituntemuksen ja käytännön yhteistyön lisää-

minen avoimen ja monipuolisen kulttuurisen vuorovaikutuksen 

edistämiseksi

•	 suomalaisen taiteen ja kulttuurin kilpailukyvyn ja arvostuksen 

vahvistaminen kahdenvälisessä ja monenkeskisessä Venäjä-yhteis-

työssä

•	 edellytysten luominen pohjoisen kulttuurisen kumppanuuden vah-

vistumiselle

kulttuuriteollisuuden kritiikissä. Taide edusti Adornolle jotakin ylevää ja 

korkeampaa, talous puolestaan ilmensi halpahintaista hyödyntavoittelua 

(Du Gay 1997, 1; Jackson 2002). Viime vuosien keskustelu talouden kult-

tuuristumisesta (culturalization of economy) ja kulttuurin ekonomisoi-

tumisesta (economization of culture) on kuitenkin hämärtänyt talouden 

ja kulttuurin dualismia (esim. Uusitalo 1999; Throsby 2004). Toisin sa-

noen talouselämä on yhä enemmän kulttuurin muovaamaa ja vastaavas-

ti merkitysvälitteinen kulttuuri saa yhä enemmän sisältöjä taloudellisen 

markkinamekanismin kautta. Talouden kulttuuristuminen on tullut esil-

le esimerkiksi design-tuotteiden ja -palvelujen merkkiytymisen, brandien 

rakentumisen ja palvelujen estetisoitumisen yhteydessä. Tämä on konk-

retisoitunut esimerkiksi kaupunkikeskustojen elävöittämisen ja tapahtu-

maistamisen yhteydessä.

Talouselämän kulttuuristuminen kietoutuu monin tavoin kulttuuriyh-

teistyön ja kulttuuriviennin logiikkaan, ja käytännössä se on tullut esille 

mm. seuraavien ilmiöiden yhteydessä:

•	 julkisen tuen piirissä toimivat kulttuuriorganisaatiot (museot, te-

atterit, ooppera, kulttuuritapahtumat jne.) ovat joutuneet laajenta-

maan rahoituspohjaansa ja tukeutuneet entistä enemmän yritysra-

hoitukseen

•	 kulttuurialojen yritykset ovat kytkeytyneet monin tavoin kansain-

välisen viihdeteollisuuden ansaintalogiikkoihin

•	 Venäjä-yhteistyötä edistävät kulttuurihankkeet ovat saaneet yhä 

useammin rahoitusta elinkeinopoliittisin perustein

•	 alueiden kulttuuri-imagojen ja tuotteiden merkkiarvojen merkitys 

kilpailukyvyn osa-alueena on vahvistunut

Samalla tuotteiden ja palveluiden symbolinen tai kulttuurinen kerrostuma 

on alkanut määrittämään niiden taloudellista arvoa. Kaikki mainitut seikat 

puoltavat sitä, ettei kulttuuriviennin tai kansainvälisen kulttuuriyhteistyön 
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sia. Lähialueyhteistyötä on toteutettu vuodesta 1992, jolloin solmittiin mai-

den välinen lähialuesopimus. Sopimuksen pääkohdealueina ovat Venäjällä 

olleet Luoteis-Venäjä, erityisesti Suomeen rajoittuvat alueet – Murmanskin 

alue, Karjalan tasavalta, Leningradin alue ja Pietari. Vuonna 2010 Suomen 

ulkoasiainministeriö ja Venäjä rahoittivat lähialueyhteistyöhankkeita noin 

19 miljoonalla eurolla. Vuosittain hankkeita on ollut toteutuksessa noin 

200. Tästä summasta Pietariin kohdistui noin 4,5 miljoonaa euroa. (Ulko-

asiainministeriö 2010.)

Uusia yhteistyö- ja liiketoimintamahdollisuuksia on syntynyt niin pai-

kallisen kysynnän kasvun myötä sekä teollisuuden modernisoitumispro-

sessin seurauksena, mikä on tarjonnut uusia investointimahdollisuuksia. 

Etelä-Savon toimijoiden Venäjä-yhteistyö on keskittynyt Pietariin, Lenin-

gradin oblastiin ja Moskovan alueelle. Tämä on perustunut osin mm. Kaak-

kois-Suomi – Venäjä -ohjelman toteuttamisalueeseen sekä maantieteelli-

siin ja taloudellisiin näkökulmiin. (Etelä-Savon maakuntaliitto 2010, 3; 

Järvikuona ym. 2009.)

Eteläsavolaisten yritysten kiinnostus on kohdistunut erityisesti Luo-

teis-Venäjän markkinoihin. Lähialueena Pietarin nopea kehitys on ollut 

erityisen tärkeä. Pietarissa on 4,6 miljoonaa asukasta ja vastaavasti kau-

punkia ympäröivässä Leningradin oblastissa asukkaita on 1,6 miljoonaa. 

Täten sekä Pietarissa että Leningradin oblastissa on valtava tiede-, teolli-

suus-, kulttuuri- ja koulutuspotentiaali. (Lautanen 2008; Etelä-Savon maa-

kuntaliitto 2010, 3.)

Pietari on tunnetusti perinteikäs tiede- ja kulttuurikaupunki, mikä 

heijastuu mm. matkailuun ja kulttuuriyhteistyöhön, joiden kehittymiselle 

kaupungissa on huomattavan suurta potentiaalia. Kaupungissa on runsaat 

90 yliopistoa ja lähes 500 000 korkeakouluopiskelijaa. Monet kansainvä-

liset huippuyliopistot ja yritykset ovat etabloituneet Pietariin hyödyntä-

mään tarjolla olevaa monipuolista korkean tason osaamista. Pietarin alueen 

osaamiskapasiteetti on nähty myös Etelä-Savon näkökulmasta valtavaksi. 

(Lautanen 2008, 11; Etelä-Savon maakuntaliitto 2010, 4.) 

•	 taiteen ja kulttuurin toimijoiden kannustaminen Suomessa ja Ve-

näjällä yhteistyössä hyödyntämään ja toimeenpanemaan kansain-

välisiä ja Euroopan unionin ohjelmia

•	 taiteen ja kulttuurialojen hanketoimintavalmiuksien vahvistami-

nen koulutuksen ja tiedotuksen avulla

•	 Suomen ja Venäjän taide- ja kulttuurialan hallintoviranomaisten 

keskinäisen yhteistyön ja tiedonvaihdon edistäminen

•	 nuorison kulttuuri- ja taidealan yhteistyön edistäminen 

Venäjä-yhteistyön monet ja monialaiset mahdollisuudet edellyttävät suun-

nitelmallista ja pitkäjänteistä kehittämistyötä. Opetusministeriö on toden-

nut Venäjä-strategiassaan, että Suomen ja Venäjän välisessä yhteistyössä 

on ajankohtaista mm. kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristön säilyttä-

miseen sekä kulttuuriteollisuuden ja kulttuurimatkailun kehittämiseen 

painottuva toiminta. Lähialueyhteistyöstrategian osalta ministeriö on kan-

nustanut ja ohjannut taiteen ja kulttuurin toimijoita myös monisektoraa-

liseen hanketoimintaan erityisesti arts-managementin, tekijänoikeuksien, 

kulttuurimatkailun tuotteistuksen ja kulttuuriviennin toimialoilla. (Ope-

tusministeriö 2005.)

1.3 Etelä-Savon Venäjä-yhteistyön lähtökohtia

Venäjä -yhteistyön merkitys on erityisen suuri itäisen Suomen maakun-

nille maantieteellisen läheisyyden vuoksi. Esimerkiksi Etelä-Savossa on 

paljon Venäjä-yhteistyötä tekeviä organisaatioita aina korkeakouluista vi-

ranomaisiin. Vuonna 2007 alueen Venäjä-viennin arvo oli noin 61 M€ ja 

tuonnin arvo noin 12M€. Vuonna 2007 alueella asui myös yli 1000 venä-

jää äidinkielenään puhuvaa henkilöä. Etelä-Savon alueen Venäjä-viennin 

kannalta tärkeimpiä aloja ovat olleet matkailu, kauppa, palvelusektori, 

metalli- ja metsäteollisuus sekä energiasektori. (Järvikuona ym. 2009, 5.)

Lähialueyhteistyölle suunnatut resurssit ovat osaltaan tarjonneet Itä-

Suomen maakunnille Venäjä-yhteistyöhön liittyviä toimintamahdollisuuk-
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Venäjän monipuolinen ja korkeatasoinen taide- ja kulttuurielämä on tar-

jonnut osaltaan eteläsavolaisille runsaasti yhteistyömahdollisuuksia. Esi-

merkiksi maakunnan suurimmissa kulttuuritapahtumissa on ollut vahva 

Venäjä-yhteys: Mikkelin musiikkijuhlat on perustunut yhteistyöhön Ma-

riinski-teatterin ja Valeri Gergijevin kanssa. Savcor Ballet on rakentunut 

tunnettujen venäläisten balettitalojen kanssa tehtävälle yhteistyölle. Sa-

vonlinnan balettijuhlissa on ollut keskeinen asema Petroskoissa toimivalla 

Karjalan tasavallan musiikkiteatterilla, ja Savonlinnan oopperajuhlilla on 

nähty usein venäläisiä vierailevia tähtiä. Pieksämäen kaupungin ja mos-

kovalaisen Novaja Operan välinen yhteistyö on myös ollut tiivistymässä 

ja laajentumassa. Lisäksi taidekeskus Salmela on solminut hyvät yhteydet 

Pietarin taideakatemiaan ja tuonut koulun kasvattien töitä kesäisin näyt-

teille Mäntyharjulle. Myös Viipuriin avautunut taiteilijaresidenssi sekä 

yhteydet Eremitaasin Viipuriin avattuun filiaaliin ovat avanneet uusia yh-

teistyömahdollisuuksia. Kuvataiteen ja taidekasvatuksen yhteistyötä on 

tehnyt myös mm. Mikkelin Haukivuoren Saksala ArtRadius toteuttamal-

la näyttelyvaihtoa Pietarin pedagogisen akatemian kanssa. (Etelä-Savon 

maakuntaliitto 2010, 10.)

Etelä-Savon maakuntaliiton asettamia tavoitteita Venäjä-yhteistyölle 

kulttuurin osalta ovat olleet mm. seuraavat osa-alueet (Etelä-Savon maa-

kuntaliitto 2010, 11):

•	 kulttuurialojen, taideorganisaatioiden ja instituutioiden verkottu-

minen sekä toisiinsa että yhteiskunnan muihin aloihin

•	 kulttuuri- ja taiteilijavaihdon sekä harjoittelumahdollisuuksien 

kehittäminen

•	 matkailu- ja kulttuuriasioista vastaavien Suomen ja Venäjän viran-

omaisten välisen yhteistyön kehittäminen

•	 nykyisten kulttuuritapahtumien vahvistaminen ja uusien synnyt-

täminen

•	 venäläisten löytäminen tapahtumien asiakkaiksi

•	 urheilu- ja liikuntamatkailun kehittäminen

Pietarin tärkeimpinä kilpailuetuina ja yhteistyön mahdollistajina on 

pidetty seuraavia tekijöitä (Lautanen 2008, 11):

•	 kasvava poliittinen rooli – suunnitteilla mm. joidenkin federaation 

toimintojen siirtäminen Moskovasta Pietariin

•	 kasvava rooli kansainvälisessä kaupassa

•	 pääsy suurille ja Venäjän mittakaavassa kehittyneille markkinoille

•	 innovaatiopotentiaali

•	 työvoiman saatavuus ja koulutustaso

Kulttuuritoimintojen osalta Pietarin aktiviteetit tarjoavat runsaasti yhteis-

työmahdollisuuksia. Vuoden 2008 tietojen mukaan Pietarin kulttuurielä-

mää luonnehtivat mm. seuraavat tunnusluvut (Commitee for culture 2008):

•	 265 festivaalia (mm. 95 musiikkitapahtumaa, 20 teatteritapahtu-

maa, 31 elokuvatapahtumaa)

•	 1147 kulttuuri-instituuttia

•	 50 235 työntekijää kulttuuri-instituuteissa

•	 7783 valtion ylläpitämää historiallista ja kulttuurista kohdetta

•	 62 teatteria

•	 182 museota, joista 72 historiallista museota ja 14 taidemuseota ja 

5 valtiollista museota

•	 15 917 700 museoissa kävijää

•	 135 taidegalleriaa

•	 38 konserttitaloa, joissa 2305 työntekijää

•	 1748 400 konserteissa kävijää

•	 50 elokuvateatteria

•	 260 kirjastoa, joissa 4228 työntekijää

•	 197 kansallista kulttuurilaitosta

•	 21 ulkomaista kulttuurikeskusta

•	 112 design studiota

•	 28 muotitaloa
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Kaiken kaikkiaan Etelä-Savon Venäjä-yhteistyö on ollut monipuolista ja 

se on kattanut mm. yritystoimintaan ja kauppaan, matkailuun, kulttuuriin, 

luonnonvaroihin, tutkimukseen, koulutukseen ja kehittämistyöhön liitty-

viä toimintoja. On oletettavaa, että jatkossa Itä-Suomen Venäjä-yhteistyön 

merkitys tulee entisestään korostumaan.

1.4 Selvityksen tarve ja tavoitteet

Kansanvälisten yhteistyösuhteiden luominen ja ylläpitäminen edellyttää 

pitkäjänteistä työtä, osaamista sekä riittäviä resursseja ja tukipalveluja. 

Käsillä olevan selvityksen tavoitteena on tarkastella itäsuomalaisten kult-

tuuritoimijoiden ja luovien alojen yritysten Venäjä-yhteistyön nykytilaa, 

yhteistyömuotoja ja tulevaisuuden kehittämismahdollisuuksia. Raportti 

perustuu kahden hankkeen tuottamaan materiaaliin. 

Selvityksessä käytettävä kysely- ja haastatteluaineisto on koottu osin 

Mikkelin ammattikorkeakoulussa vuonna 2009 Interreg -rahoituksella to-

teutetun esiselvityshankkeen puitteissa, jonka tavoitteena oli tarkastella 

Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan maakuntien kulttuuritoimijoiden (museoi-

den, kirjastojen, teattereiden, orkesterien, taiteilijoiden, taidealan oppi-

laitosten jne.) Venäjä-yhteistyön nykytilaa. Hankkeen aikana selvitettiin, 

mitä mahdollisuuksia toimijat näkevät kulttuuriyhteistyössä ja millaisia 

odotuksia heillä on esimerkiksi kansainvälistymistä edistävien tukipalve-

lujen ja rahoituksen osalta. Käsillä olevan raportin tarkoitus on soveltaa 

ja syventää ao. hankkeen tuottamaa, aiemmin julkaisematonta, empiiristä 

aineistoa laajemmassa asiayhteydessä.

Raportin toinen haastatteluaineisto on koottu vuoden 2011 kuluessa 

Luova Suomi Etelä-Savossa -hankkeen puitteissa. Kyseisen ESR -hankkeen 

tavoitteena oli tarkastella Etelä-Savon ja Venäjän välistä kulttuuriyhteis-

työtä erityisesti luovien alojen yritystoiminnan näkökulmasta. Hankkeen 

aikana selvitettiin eteläsavolaisten luovien alojen yritysten olemassa olevat 

venäjäyhteistyön muodot, tarpeet ja mahdollisuudet. Selvitystyön yhtenä 

päämääränä oli pohtia sitä, tarvitaanko Itä-Suomeen uusia kulttuuriyh-

•	 yhteistyön kehittäminen Etelä-Savon ja Pietarin massaurheiluta-

pahtumien kanssa

•	 urheilu- ja liikuntayhteistyön laajentaminen Karjalan tasavaltaan

Etelä-Savossa on jo vuosia toteutettu monipuolista kehittämistyötä Venäjä-

yhteistyön edistämiseksi. Esimerkiksi Savonlinnassa on kehitetty vuoden-

vaihteen tapahtumatoimintaa erityisesti venäläisiä matkailijoita ajatellen. 

Loppiaisena 2008 toteutettiin Olavinlinnassa ja Riihisaaressa Kolmen Lin-

nan Loppiainen -tapahtuma. Mikkelissä toteutettiin puolestaan tammikuun 

2010 alussa Mikkeli meets Russia -tapahtumakokonaisuus, jonka puitteis-

sa tarjottiin lapsiperheille suunnattua, kielestä riippumatonta ohjelmaa 

mm. Mikkelin Teatterissa. Tapahtumakokonaisuudesta on tarkoitus kehit-

tää vuosittain toteutettava tuote. (Etelä-Savon maakuntaliitto 2010, 8-10.)

Myös maakunnan matkailuyritykset ovat panostaneet monin tavoin 

venäjänkielisiin materiaaleihin sekä henkilökunnan venäjän kielen tai-

toon ja venäläisen tapakulttuurin tuntemukseen. Esimerkiksi Helsingin 

yliopiston Ruralia-instituutti ja Aalto-yliopiston Pienyrityskeskus ovat 

yhdessä Russia Services -hankkeen puitteissa julkaisseet www.russiaser-

vices.fi -sivuston, joka on tarjonnut asumiseen, vapaa-aikaan, työhön ja 

yrittäjyyteen liittyvää käytännönläheistä tietoa. Myös Saimaan veneily on 

saanut Venäjä-yhteistyön osalta erityishuomion, ja vuonna 2009 laadittiin 

mm. venäläisille yksityisveneilijöille suunnattu venäjänkielinen Saimaan 

veneilyopas. (Etelä-Savon maakuntaliitto 2010.)

Koulutuksen ja tutkimuksen osalta Venäjä-yhteistyö on ollut Etelä-Sa-

vossa monipuolista. Esimerkiksi Mikkelin ammattikorkeakoulu (Mamk) on 

toiminut Pietarissa vuodesta 1997. Mamk on harjoittanut Venäjä-yhteis-

työtä koulutuksen, tutkimuksen, kehittämistoiminnan sekä maksullisen 

palvelutoiminnan aloilla. Koulutuksen alalla tärkeimmät yhteistyömuo-

dot ovat olleet kaksoistutkinnot, opiskelija- ja asiantuntijavaihto, opiske-

lijarekrytointi ja yhteiset seminaarit. Lisäksi Mikkelin ja Kymenlaakson 

ammattikorkeakoulut ovat laatineet yhteisen Venäjä-yhteistyötä koskevan 

toimenpideohjelman vuosille 2011-2015. 
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luovan kaupungin ja luovien klustereiden rakentumisessa, ja empiirise-

nä kohteena mm. kulttuurikeskukset Moskovassa ja Pietarissa. Hanke on 

osa Pohjoisen ulottuvuuden kulttuurikumppanuutta, jonka toiminta alkoi 

vuonna 2011. Mainituista hankkeista huolimatta luovien alojen Venäjä-

yhteistyötä ei ole selvitetty erityisesti Itä-Suomen näkökulmasta, sillä Ve-

näjä-yhteistyötä koskevat kulttuuri- tai matkailualan raportit ja julkaisut 

on laadittu tähän mennessä pääasiassa kansallisella tasolla (esim. Eronen 

2004, Nikula ym. 2009a; Opetusministeriö 2007a; Ruutu, Panfilo & Kar-

hunen 2009; Urmas ym. 2009a; Ruutu 2010).

Kulttuuritoimijoiden ja luovien alojen yritysten Venäjä-yhteistyö voi 

olla hyvin monimuotoista, ja se voi liittyä esimerkiksi kulttuurivierailui-

hin ja -tapahtumiin, kulttuuripalvelujen myyntiin sekä kulttuurituotteiden 

myyntiin liike- ja asiakaslahjoiksi. Tapahtumien tuottaminen Venäjälle 

tai Venäjältä Suomeen edellyttää mm. tuottajaosaamista sekä aktiivisuut-

ta kontaktien ja uusien yhteistyömahdollisuuksien etsimisessä. Lisäksi 

esimerkiksi kulttuurialoittain järjestettävät kontaktimatkat ja kulttuuri-

toimijoille myönnettävät matka-avustukset voivat osaltaan edistää tapah-

tumayhteistyötä. Kulttuuriyhteistyömahdollisuuksia löytyy myös esim. 

koulutus- ja tutkimustoiminnasta, ammatillisesta vaihdosta sekä erilai-

sesta työelämäyhteistyöstä.

Kulttuuri ja luovien alojen sisällöt voivat toimia myös muiden alojen 

yritysten promovoinnin ja markkinoinnin välineenä Venäjällä. Olennais-

ta on tällöin löytää ja tunnistaa yrityksen arvopohjaa tukevat kulttuuriset 

sisällöt sekä erilaiset yritysyhteistyön mahdollisuudet. Tämä edellyttää 

mm. tuottajaosaamista luovien alojen toimijoilta ja innovatiivisten yritys-

yhteistyömuotojen soveltamista.

Venäjälle suuntautuva luovien alojen yhteistyö tarjoaa monia mahdolli-

suuksia Itä-Suomen alueelle. Kyse voi olla paitsi taiteellisesta toiminnasta 

myös kulttuuri- ja vapaa-ajan sektorin monialaisesta yritystoiminnan edis-

tämisestä, jossa kulttuuriset sisällöt voivat yhdistyä esim. hyvinvointi- ja 

matkailupalvelujen myyntiin. Monialaisen yhteistyön avulla voidaan sa-

teistyötä, -vientiä ja -vaihtoa edistäviä tukipalveluja, joiden avulla mm. 

luovien alojen toimijoiden palveluja ja tuotteita saataisiin entistä parem-

min kohdennettua Venäjän markkinoille. Hankkeen näkökulma painottui 

täten yritysten kehittämistarpeisiin ja tarvittavien tukipalvelujen pitkän 

aikavälin suunnitteluun.

Mainittujen hankkeiden viitoittamina käsillä oleva raportti pyrkii vas-

taamaan seuraaviin kysymyksiin:

•	 minkälaisia kokemuksia itäsuomalaisille kulttuuritoimijoilla ja luo-

vien alojen yrityksillä on Venäjä-yhteistyöstä?

•	 mitkä ovat suurimpia haasteita, esteitä ja mahdollisuuksia 

kulttuuritoimijoiden ja luovien alojen yritysten Venäjä-yhteistyös-

sä?

•	 minkälaisia uusia yhteistyötapoja voidaan kehittää venäläisten ja 

suomalaisten kulttuuritoimijoiden ja luovien alojen yritysten välille 

lyhyellä ja pitkällä aikavälillä?

•	 minkälaiset tukipalvelut voisivat jatkossa helpottaa ja edesauttaa 

suomalaisten ja venäläiset kulttuuriyhteistyötä? 

Suomen ja Venäjän kulttuuriyhteistyötä on tutkittu varsin monipuolises-

ti. Aktiivisia toimijoita Venäjä-osaamisen kehittämisessä ovat olleet mm. 

Itä-Suomen yliopisto ja Suomen Akatemia, joka on toteuttanut laajaa Ve-

näjään kohdistuvaa tutkimusohjelmaa sekä Sitra, jolla Venäjä on ollut yk-

si painopistealueista. Myös Tekes on lisännyt viime vuosina yhteistyötä 

venäläisten partnereiden kanssa. Kaikki tahot ovat olleet yhtä mieltä siitä, 

että Venäjän merkitys Suomelle kasvaa tulevaisuudessa. Venäjän rooli on 

ollut esillä erityisesti energian, turvallisuuden ja matkailun yhteydessä. 

(Ollus & Torvalds 2005; Mustajoki 2007, 23-24.)

Kulttuuriin ja luovaan talouteen liittyvää suomalais-venäläistä yhteis-

työtä on aiemmin selvitetty myös Venäjän ja Itä-Euroopan Instituutissa, 

jossa aihepiiriä on tarkasteltu mm. Luova Kompassi -hankkeen yhteydes-

sä. Projektin tavoitteena oli tunnistaa Suomesta ja Venäjältä potentiaalisia 

luovan teollisuuden yhteistyötahoja. Hankkeen fokus on ollut erityisesti 
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•	 Mikkeli (26 vastausta)

•	 Savonlinna (9)

•	 Imatra (7) 

•	 Lappeenranta (6)

•	 Pieksämäki (3)

•	 Juva (2)

•	 Joroinen (1)

•	 Lemi (1)

•	 Punkaharju (1)

•	 Puumala (1)

•	 Muu paikkakunta (5)

Suuri osa vastaajista toimi vastaushetkellä kulttuurijärjestöissä (27 %), 

kuntien/valtion kulttuurihallinnossa (12 %), kulttuurialan oppilaitokses-

sa (9 %) tai kulttuurilaitoksessa (8 %). Lisäksi huomattava osuus (21 %) 

vastanneista toimi vapaana taiteilijana tai ammatinharjoittajana. Kulttuu-

rialan yritysten osuus vastanneista jäi DFR -hankkeessa pieneksi (6 %). 

Kulttuurialoittain tarkasteltuna eniten kyselyyn vastanneissa oli edustet-

tuna kuvataide (17 vastaajaa), musiikki (10), käsi- ja taideteollisuus (8), 

näyttämötaide (8) ja kirjallisuus (4).

Suomalaisen kulttuuritoiminnan luonnetta kuvaa myös vastanneiden 

taustaorganisaatioissa työskentelevien päätoimisten henkilöiden luku-

määrä. Kulttuurialan organisaatiot ja yritykset ovat pääasiassa pieniä alle 

5 henkilön yksiköitä. Vastanneista peräti 56 % toimi organisaatioissa, jois-

sa työskenteli päätoimisesti korkeintaan kaksi henkilöä. Yli 15 henkilön 

työpaikoissa toimi ainoastaan 19 % vastanneista. 

Kyselyaineistoa täydensi Luova Suomi Etelä-Savossa -hanke, jonka 

haastatteluissa oli mukana yhteensä 21 Etelä-Savossa toimivaa henkilöä 

(liite 3). Haastateltavina olivat erityisesti maakunnan pienet luovien alojen 

yritykset, tapahtumat ja luovien alojen yritysten neuvontapalveluja tarjoa-

vat tahot. Haastattelujen kohteina oli mm. taiteilijaresidenssejä, tuottajia, 

tapahtumien järjestäjä, Suomi-Venäjä-Seuran ja Suomen Pietarin instituu-

malla luoda uusia tuotantoverkostoja, edistää kulttuurin markkinointia, 

koulutusyhteistyötä ja taiteilijavaihtoa. 

Venäjä-yhteistyön kehittämisen tulevaisuuden haasteena on löytää 

toimintatapoja, joiden avulla voidaan tukea esim. kulttuurialan yritystoi-

mintaa. Yhteistyön edistämiselle ei ole tällä hetkellä selkeitä tukipalvelu-

ja, vaan ne on jatkossa luotava (Opetusministeriö 2007b, 17). Tukijärjes-

telmiä on kehitettävä ja suunnattava siten, että ne mahdollistavat sellaiset 

hankkeet, jotka edistävät pitkän aikavälin yhteistyösuhteita yksittäisten ja 

irrallisten projektien sijaan. Venäjä-yhteistyön lisäämisessä ja monipuolis-

tamisessa on pyrittävä pysyvään, laaja-alaiseen ja järjestelmälliseen kult-

tuurivaihtoon, mikä mahdollistaa saada pitkän aikavälin alueelliset vai-

kutukset ja kulttuurisuhteet.

1.5 Tutkimusaineisto ja Etelä-Savon kulttuurinen profiili

Selvitystyön empiirisenä aineistona on käytetty kahden hankkeen aikana 

kerättyä materiaalia. Mikkelin ammattikorkeakoulun hallinnoiman, Inter-

reg -rahoitteisen, Development of cultural co-operation between South-East 

Finland and the city of St. Petersburg -hankkeen (DFR) aikana kerättiin 

sekä kysely- että haastattelumateriaalia, joka oli kohdistettu ensisijaisesti 

Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan maakuntien pienille kulttuurialan toimijoil-

le (järjestöille, julkisen sektorin toimijoille ja yrityksille). Vastaavasti Ete-

lä-Savon ELY-keskuksen ja Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman Luova 

Suomi Etelä-Savossa -hankkeen teemahaastattelujen kohderyhmänä olivat 

Etelä-Savon luovien alojen yritykset. 

DFR -hankkeen sähköinen kyselylomake lähetettiin 267 Etelä-Savon 

ja Etelä-Karjalan maakunnissa toimivalle kulttuuritoimijalle (kyselyloma-

ke liitteessä 1). Kyselyyn vastasi 67 henkilöä, joten vastausprosentiksi tuli 

25 %. Lisäksi DRF -hankkeen aikana Suomessa tehtiin 14 avainhenkilö-

haastattelua (ks. liite 2). Kyselyyn vastanneiden kotipaikkakunnat jakau-

tuivat seuraavasti: 
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Kaakkois-Suomessa kulttuuritoimialojen taloudellinen merkitys on puoles-

taan selvästi alle maan keskiarvon (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2011a).

Etelä-Savon kulttuuritoimialat työllistivät vuonna 2010 yhteensä 2305 

henkilöä, ja koko maahan suhteutettuna tämä oli noin kaksi prosenttia. Kes-

keiset kulttuuritoimialat olivat sanoma- ja aikakauslehdet, uutistoimistot, 

painaminen, kirjastot, arkistot ja museot sekä taitelija-, näyttämö ja kon-

serttitoiminta. Päätoimisesti hoidettuja museoita on Etelä-Savossa neljä, 

joilla on yhteensä 11 museoyksikköä. Vastaavasti teatteri- ja orkesterilain 

mukaisia teattereita alueella on kaksi, kuten myös orkestereita. Finland 

Festivalsin kulttuuritapahtumia Etelä-Savossa oli vuonna 2007 Joroisten 

Musiikki-päivät, Kangasniemen musiikkiviikot, Mikkelin Musiikkijuhlat, 

Savonlinnan Oopperajuhlat ja Taidekeskus Salmelan toiminta. Myytyjen 

lippujen määrä tapahtumiin oli 13 % koko maan vastaavien tapahtumien 

lipunmyynnistä. Muita mittavia tapahtumia ovat mm. Punkaharjun Taide-

tin edustajia, kulttuurilaitosten sekä musiikkioppilaitosten henkilökuntaa, 

kulttuurimatkailualan yrityksiä, luovien alojen yrityspalvelujen asiantun-

tijoita sekä eri taiteenalojen toimijoita (mm. tanssi, kuvataide, musiikki, 

teatteri). Näin ollen haastattelu- ja kyselyaineisto koostui monipuolisesta 

kohdejoukosta, mikä tarjosi mahdollisuuden luovien alojen Venäjä-yhteis-

työn monipuolisen tarkasteluun.

Koottu aineisto ilmentää varsin hyvin Etelä-Savon ja laajemmin myös 

Itä-Suomen kulttuuritoiminnan ja luovien alojen luonnetta. Etelä-Savon 

elinkeinorakenne on maan alkutuotantovaltaisin ja julkisen sektorin mer-

kitys aluetaloudessa on keskimääräistä suurempi. Palveluelinkeinot ovat 

maakunnan suurin työllistäjä, ja kaksi kolmesta työllisestä työskentelee 

palvelusektorilla. Väestöstä merkittävä osa on yli 64 -vuotiaita ja korkea-

koulutuksen saaneita on selvästi alle valtakunnallisen keskiarvon. Kulttuu-

rialojen osalta erityisesti kulttuurimatkailu, tapahtumatuotanto ja kulttuu-

riperintö ovat Etelä-Savon vahvuuksia. Tarkemmassa tarkastelussa luovien 

alojen yritystoiminnan kannalta merkityksellisiä ovat erityisesti esittävät 

taiteet, kustannusala ja kirjallisuus, kuvataide- ja valokuvaus ja käsityö. 

(Kainulainen ym. 2008.)

Lukuisat tutkimukset ovat osoittaneet, että luovilla aloilla on kasvava 

merkitys jälkiteollisten kaupunkien ja alueiden kehityksessä. Kasvunäky-

mien rinnalla kulttuurialojen kehittymistä leimaa kuitenkin alueellinen 

keskittyminen, mikä johtuu materiaalisista ja aineettomista klusteroitumi-

sen mittakaavaeduista (mm. tuotantoverkostot, innovaatioprosessit, yritys-

palvelut, tutkimus- ja kehitystoiminta, alihankkijat, imagoedut) (esim. Kai-

nulainen 2005, 366-374). Suomessa kulttuuritoiminnot ja luovien alojen 

yritykset ovat keskittyneet erityisesti pääkaupunkiseudulle, missä syntyy 

suurin osa kulttuurialojen tuottamasta tilastollisesta arvonlisäyksestä (Ala-

nen 2010). Alueen kokoon ja väkimäärään nähden luovien alojen asema on 

Etelä-Savossa varsin merkittävä, jos sitä tarkastellaan kulttuuristen alojen 

osuudella maakunnan arvonlisäyksestä (alue bkt:sta). Tämä selittyy ennen 

muuta suhteellisen suurella painoalan ja joukkotiedotuksen asemalla, jotka 

on tilastollisesti sisällytetty kulttuurialoihin tai luoviin aloihin. (emt., 46). 
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KUVA 1. Etelä-Savon kulttuurinen profiili (% koko maassa) (Opetus- ja kulttuuriministeriö 

2011a).
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muotoilupalvelujen, musiikin ja ohjelmapalvelujen sekä pelialan toimi-

aloilla alle 100 000 euron liikevaihdon yritysten osuus oli huomattava. 

Vastaavasti arkkitehtipalveluissa, mainonta- ja markkinointiviestinnässä 

ja viestintäaloilla 100 000 – 2 miljoonan euron liikevaihdon yrityksiä oli 

eniten. Luovien alojen yritysten pienuus on havaittu myös eurooppalaisella 

tasolla. Tutkimusten mukaan 80 % eurooppalaisista kulttuurin ja luovien 

alojen yrityksistä on PK- ja mikroyrityksiä ja näistä 60 % on 1-3 henkilön 

yrityksiä. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2011b, 11.)

keskus Retretin tapahtumat, St. Michel -ravit, Mikkelin balettijuhlat (Sa-

vcor Ballet), Sulkavan Soudut, Jurassic Rock, Kampusfestarit ja Työväen 

Näyttämöpäivät. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2011a.)

Kaakkois-Suomen ELY-alueen (Etelä-Karjalan ja Kymenlaakso) talou-

dellisiksi kasvualoiksi on luovien alojen osalta nähty taide- ja antiikkiliik-

keet, taiteilija-, näyttämö- ja konserttitoiminnot, äänitteiden ja viihde-elekt-

roniikan valmistus ja kauppa sekä kulttuuritapahtumien järjestäminen. 

Vuonna 2007 alueella oli viisi suurta Finland Festivalsin kulttuuritapah-

tumaa. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2011a.)

Kulttuurialan yritysten toimipaikkoja oli Etelä-Savossa vuonna 2007 

yhteensä 358. Henkilöstöä yrityksissä oli 1392 eli noin 2,2 % koko maan 

kulttuurialan yritysten henkilöstömäärästä. Suurin osa yrityksistä on pieniä 

eli alle 200 000 euron liikevaihdon omaavia ja alle neljä henkilöä työllis-

täviä. Luovien alojen yrityksillä viitataan tässä neljään toimialaluokkaan, 

jotka ovat taide- ja kulttuuriperintö, joukkoviestintä, muotoilu ja mainon-

ta sekä viihde (Kainulainen ym. 2008). Taiteilijoita alueella oli n. 500, 

joista suurin osa toimi muotoilun, kuvataiteen, valokuvauksen, teatterin, 

musiikin tai kirjallisuuden aloilla (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2011a.). 

Vuonna 2006 Etelä-Savon luovien alojen yritysten määrät jakautuivat seu-

raavasti (Kainulainen ym. 2008):

•	 taide ja kulttuuriperintö (69 yritystä)

•	  joukkoviestintä (129)

•	 muotoilu ja mainonta (70)

•	 viihde (79)

Myös kansallisesti tarkasteltuna luovien alojen yritykset ovat pääasiassa 

pieniä. Urmaksen ym. (2009b, 12) laatimassa kyselyssä kolmannes suo-

malaisista luovien alojen kyselyyn vastanneista yrityksistä saavutti kor-

keintaan 30 000 euron liikevaihdon. Hieman yli puolet yrityksistä oli alle 

100 000 euron liikevaihdon tuottavia. Toisaalta noin 14 % vastanneista 

yrityksistä ylsi yli miljoonan euron liikevaihtoon. Erityisesti käsityön, 
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2009.) Suurimpana tuoteryhmänä Suomen viennissä Venäjälle ovat olleet 

koneet, laitteet ja kuljetusvälineet. Tärkeimpiä yksittäisiä vientituotteita 

ovat olleet henkilöautot ja matkapuhelimet. Merkille pantavaa Venäjän 

viennissä on ollut se, että Suomessa ei valmisteta monia Venäjällä vahvas-

ti kysyttyjä tuotteita, erityisesti kulutushyödykkeitä, joilla on yhteys mm. 

kulttuuri- ja vapaa-ajan teollisuuteen. Tähän kysyntään on Suomessa vas-

tattu mm. tuomalla tuotteita muualta ja viemällä ne eteenpäin Venäjälle 

ns. jälleenviennin avulla tai toimimalla kuljetuskäytävänä (transitiokulje-

tusten kautta). (Simola 2008, 18-20.)

Venäjän osuus Suomen kokonaisviennistä oli vuonna 2006 noin 10 % 

ja tuonnista noin 14 %. Yhteistyön ja kaupan lisääntymisestä huolimat-

ta Suomi ei ole Venäjän näkökulmasta enää mikään eritystapaus, sillä Ve-

näjän kaupan luonne on muuttunut kuluneiden vuosikymmenten aikana 

merkittävästi. Suomen Neuvostoliiton kauppa oli aiemmin pääasiallisesti 

40 yrityksen käsissä, nyt Venäjän viennissä on mukana 3000-4000 yritystä 

ja tuonnissa yli 1000. Vientiä harjoittavista yrityksistä runsaat 600 on suu-

ria ja loput pk-yrityksiä. Arviolta 700-800 yrityksellä on Venäjällä kiinteä 

toimipiste – joko edustusto tai tytäryritys. (ICONOR 2006, 4; Simola 2008, 

22; Lautanen 2008, 5; Mustajoki 2007, 22.)

Pk-yritykset ovat merkittävässä roolissa myös tulevaisuuden Venäjä-

viennissä. Tämä on huomionarvioista myös luovien alojen näkökulmasta, 

sillä alaa leimaa juuri pk-yritysvaltaisuus. Resursseista johtuen pk-yritys-

ten on helpompi suunnata vientinsä läheisille markkinoille ja pk-yritysten 

osuus Venäjän viennistä onkin suurin juuri Kaakkois- ja Itä-Suomessa. Lä-

heisen sijainnin lisäksi nopeasti kasvava kysyntä ja monilla aloilla vielä 

varsin vähäinen kilpailu ovat osaltaan lisänneet markkinoiden houkutte-

levuutta myös pk-yritysten kannalta (Simola 2008, 22).

Yhteistyön luonnetta on muuttanut myös se, että suomalaisissa yrityk-

siä ei palvele enää erityinen Neuvostokaupan osasto, vaan jokaisen toimin-

tasektorin tulee hallita monipuolisesti myös Venäjä-toiminnot (rahoitus, 

lakiasiat, logistiikka, riskienhallinta, mainonta, yhteiskuntasuhteet jne.) 

(Mustajoki 2007, 22.) Tämä on edellyttänyt laaja-alaista osaamista, mikä 

2. Venäjä Suomen  
 yhteistyökumppanina

2.1 Venäjän talouskasvu yhteistyön moottorina

Suomen ja Venäjän yhteistyö koskee monia yhteiskuntaelämän toiminta-

muotoja, toimialoja, yrittäjyyttä, yhdistystoimintaa, julkishallinnon vuo-

ropuhelua jne. Kuluneiden vuosikymmenten aikana maiden välinen yh-

teistyö on lisääntynyt ja monipuolistunut, mikä selittyy osaltaan Venäjän 

kokonaiskehityksessä tapahtuneilla muutoksilla. Merkittävin yhteistyöhön 

vaikuttanut tekijä on ollut Venäjän talouskasvu, joka on ollut 2000-luvun 

alusta lähtien nopeaa, aina syksylle 2008 alkaneeseen maailman talous-

kriisiin saakka. Venäjän talous kasvoi 2000 -luvun alussa keskimäärin 7 

% vuodessa. Talouden tilan kohentuminen on näkynyt venäläisten osto-

voiman kasvussa ja yksityinen kulutus on kasvanut jopa yli 10 % vuosi-

vauhdilla. Tämä on heijastunut osaltaan myös kulttuuriyhteistyöhön sekä 

erilaisten vapaa-ajan ja elämyspalvelujen kysyntään Suomessa ja Venäjäl-

lä. (ICONOR 2006, 4; Simola 2008; Etelä-Savon maakuntaliitto 2010, 1.)

Talouskasvusta johtuen Venäjä on noussut 2000-luvulla jälleen myös 

Suomen tärkeimmäksi kauppakumppaniksi Ruotsin ja Saksan rinnalle. 

Suomen Venäjän kauppa on kasvanut 25-30 % vuosivauhtia. Toisaalta Suo-

men osuus Venäjän ulkomaankaupasta on suhteellisesti pienentynyt. (Ol-

lus & Torvalds 2005, 52; Mustajoki 2007, 22; Simola 2008; Järvikuona ym. 
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Palvelujen merkityksen kasvu liittyy yhteiskuntien vaurastumiseen 

ja taloudelliseen kehitykseen. Liike-elämän palvelujen on todettu olleen 

viime vuosina yksi maailman nopeimmin kasvavista ja kansainvälistyvis-

tä toimialoista. Myös yksityiset kuluttajapalvelut sekä yksityisen ja julki-

sen sektorin yhdessä tuottamat palvelut ovat olleet kasvussa. Kuluttajille 

suunnattujen palvelujen kasvua ovat osaltaan vauhdittaneet esimerkiksi 

väestön keskittyminen alueellisesti, kuluttajien ostovoiman kasvu, kulu-

tustottumusten muutokset (mm. ihmisten elämyshakuisuus) ja väestön 

ikääntyminen. 

Palvelujen kasvu on liittynyt mm. kauppaan, majoitus- ja ravitsemus-

palveluihin ja sosiaalipalveluihin. Kasvun eräs piirre on ollut elämyksel-

lisyyden ja aineettomuuden korostuminen, mikä ilmenee tuottajan ja ku-

luttajan vuorovaikutuksessa sekä esimerkiksi digitaalisissa palveluissa. 

Tulevaisuudessa juuri palvelujen elämyksellisyyteen liittyvät tekijät ovat 

nykyistäkin tärkeämpiä kilpailutekijöitä globaaleilla markkinoilla. Koke-

muksellisuudesta tai elämyksellisyydestä on muodostunut palvelujen ta-

loudellisen arvon keskeinen määrittäjä. 

Palvelujen elämyksellisyys on yhteydessä monialaisten palveluinno-

vaatioiden luomiseen ja luovien alojen yritysten kehitykseen. Matkailu- ja 

vapaa-ajan palvelujen osalta elämyspitoisuuden ja jalostusasteen nostami-

nen voi liittyä esimerkiksi ohjelmapalvelujen tarinallisuuteen, teemoituk-

seen, brändäykseen, modernin mediateknologian soveltamiseen ja muotoi-

luun. Erilaiset elämyksellisyyden piirteet esimerkiksi ohjelmapalveluissa 

tarjoavat yrityksille uutta taloudellista lisäarvoa, millä on liiketoiminnan 

kannalta yhä suurempi merkitys. Euroopan komission vuonna 2006 jul-

kaiseman selvityksen mukaan elämystalous kasvaa nopeammin kuin EU:n 

talous keskimäärin. 

Myös Venäjällä palvelusektori on alkanut kehittyä markkinauudis-

tusten ja yksityistämisen seurauksena. Neuvostoliiton keskusjohtoisessa 

suunnitelmataloudessa erillistä palvelusektoria ei käytännössä ollut, sillä 

valtion suunnitelmakoneisto vastasi palveluiden organisoinnista. Monien 

palveluiden tuottaminen tapahtui valtionyritysten kautta ja usein niiden 

on haaste mm. luovien alojen yritysten kansainvälistymispyrkimyksille. 

Siksi erilaisten luoville aloille suunnattujen, Venäjä-yhteistyötä edistävi-

en, tukipalvelujen tarve on noussut esille. Yksittäiset ja liikevaihdoltaan 

pienet toimijat eivät useinkaan pysty olemassa olevien resurssien turvin 

panostamaan riittävästi kansainväliseen yhteistyöhön. Tämä on tyypillistä 

erityisesti harvaan asutuille alueille, jossa luovien alojen yritysten resurs-

sit ovat kasvukeskuksia rajallisemmat. Esimerkiksi Etelä-Savossa luovien 

alojen yritykset olivat pääosin pieniä, liikevaihdoltaan alle 200 000 eu-

ron ja henkilöstöltään alle neljän henkilön yrityksiä. Tälle yritysryhmälle 

kansainvälistymistä edistävät tukipalvelut ovat tuiki tarpeellisia ja vält-

tämättömiä, mikäli yritykset haluavat suuntautua Venäjän markkinoille.

Edellä mainituista taloudellisista muutoksista johtuen Suomessa on 

viime aikoina puhuttu runsaasti Venäjä-yhteistyön tuomista mahdolli-

suuksista. Äänessä ovat olleet mm. poliitikot sekä elinkeinoelämän, kou-

lutuksen ja tutkimuksen edustajat. Myös Etelä-Savon ja Kaakkois-Suomen 

näkökulmasta Venäjä-yhteistyöhön liittyy paljon mahdollisuuksia esimer-

kiksi kulttuuriyhteistyön ja matkailun kehittämisen osalta. Venäjäyhteistyö 

voi lisätä alueen vireyttä monin eri tavoin; se voi tuoda alueelle matkaili-

joita, investoijia, teknologiayhteistyötä sekä ostajia maakunnan tuotteille 

ja osaamiselle (Mustajoki 2007, 11; Etelä-Savon maakuntaliitto 2010, 1). 

2.2 Vapaa-ajan palvelujen kehitys

Tutkimusten mukaan palvelualojen merkityksen kasvu on keskeinen elin-

keinoelämän kehitystä ohjaava trendi länsimaissa. Palvelujen kasvavasta 

roolista kertoo se, että kuluttajat käyttävät yhä suuremman osan tuloistaan 

palveluihin. Palveluammattien kasvu näkyy sekä palvelualojen laajentu-

misena että palveluliiketoiminnan lisääntymisessä perinteisen teollisen 

toiminnan piirissä. Viime vuosina onkin puhuttu siitä, että teollisesta Suo-

mesta on tullut palveluiden Suomi. Myös tulevista vuosikymmenistä on 

ennakoitu palvelujen ja palveluliiketoiminnan aikakautta. On arvioitu, että 

palvelujen osuus kokonaistuotannosta edelleen kasvaa. 
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etabloituneet Venäjän markkinoilla erityisen nopeasti uusille toimialoille, 

kuten liike-elämän palveluihin. Palvelusektorin syntyä on edesauttanut 

omalta osaltaan ulkomaalaisomistuksen rajoitteiden poistaminen, yksi-

tyisyrittäjyyden lisääntyminen sekä korkeakoulutetun ja pätevän työvoi-

man hyvä saatavuus. (Mustajoki 2007, 22; Karhunen ym. 2008; Järvikuona 

& Panfilo & Karhunen 2010, 2-3.)

Palvelusektorin kasvu on vaikuttanut myös venäläisten kulutustottu-

muksiin. Suunnitelmataloudessa kulutustavaroiden tuotanto oli rajallista, 

mistä johtuen kulutushyödykkeitä oli niukasti saatavilla ja niiden kauppa 

oli osa keskusjohtoista jakelujärjestelmää. Kaupan ja kulutustarvikkeiden 

tuonnin vapautuessa monille ulkomaisille (mm. suomalaisille) palvelu-

yrityksille on avautunut uudet ja kasvavat markkinat, mikä on liittynyt 

venäläisten kulutustottumuksissa tapahtuneisiin muutoksiin. Samalla eri-

laisten kulttuurituotteiden, vapaa-ajan hyödykkeiden ja viihdeteollisuu-

den määrä on Venäjällä kasvanut. Erityisesti pienet ja uuteen kysyntään 

sopeutuneet vapaa-ajan sektorin toimijat ovat olleet edullisessa asemassa 

populaarikulttuurin ja kulttuuriteollisuudessa työntyessä Venäjän mark-

kinoille. Tässä kontekstissa esimerkiksi Pietarin ja Moskovan luovien alo-

jen keskukset ovat saaneet alkusysäyksen toiminnalleen. (Ruutu 2010, 6; 

Järvikuona & Panfilo & Karhunen 2010, 4.)

Kaiken kaikkiaan vapaa-ajan palvelujen kasvu on heijastunut kokonais-

valtaisesti koko venäläisen yhteiskunnan ilmapiiriin, arvostuksiin ja elä-

mäntyyleihin (mm. nuorisokulttuureihin). Neuvostoliiton aikana kulttuuri 

tarjosi monille mahdollisuuden tarkastella vallitsevaa järjestelmää uudes-

ta näkökulmasta ja jopa henkisen irtautumisen mahdollisuuden. Nykyisin 

viihteen kulutus ja siihen liittyvät merkitykset eivät juuri poikkea muiden 

länsimaiden kulutustottumuksista samalla kun sen tarjonta on aikaisem-

paan verrattuna moninkertaistunut. Toisaalta perinteisen taiteen harrastus 

on edelleen laajaa ja venäläiset ovat ylpeitä maansa korkeatasoisesta kult-

tuurista (Sailas 1996, 272). Taiteen ja uuden populaarikulttuurin välinen 

jaottelu ilmentää Venäjällä yrittäjyyden ja valtiojohtoisuuden jännitettä. 

muun tuotannollisen toiminnan ohella. Venäjän palvelutuotantoon syn-

tyikin selvä yhteiskunnallis-taloudellinen tilaus. Suunnitelmatalouden 

romahdettua Venäjälle muodostui palvelujen tuottamisessa tyhjiö, joka 

alkoi täyttyä nopeasti markkinoiden avautuessa ulkomaisille yrityksille ja 

yksityisen yritystoiminnan vapautuessa. Ensimmäisten joukossa alkoivat 

kehittyä erilaiset jakelu- ja matkailupalvelut sekä ravitsemisala. Matkai-

lualan kehittäminen edellytti vetovoimaisten elämyspalvelujen tietoista 

suunnittelua, mitä voidaan pitää Venäjän kulttuurituotannon ja luovan 

talouden alkusysäyksenä. (Karhunen ym. 2008, 118; Järvikuona & Panfilo 

& Karhunen 2010, 1.).

Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelujen kehitysnäkymät näyttävät Venä-

jällä suotuisalle. Palvelusektori on nähty yhdeksi Venäjän talouskasvun 

moottoriksi perinteisten alojen rinnalla (kuten metsäteollisuuden, raken-

tamisen, teknologian, elintarviketeollisuuden, energiateollisuuden ja lo-

gistiikan ohella). Tutkimusten mukaan Venäjän palveluiden tuotanto on 

kasvanut 1990-luvun alusta lähtien vahvasti aina vuoteen 2008 asti, jol-

loin kansainvälinen finanssikriisi iski myös Venäjän talouteen. Venäjää on 

viime vuosina kuvattu mm. jälki-siirtymätaloudeksi, joka on virallisesti 

markkinatalous, mutta jossa siirtymätalouden piirteet vaikuttavat edel-

leen voimakkaasti (Mustajoki 2007, 22; Karhunen ym. 2008, 6; Järvikuona 

& Panfilo & Karhunen 2010).

Palvelusektori muodostaa tällä hetkellä merkittävän osan Venäjän brut-

tokansantuotteesta (6 % BKT:sta). Kehitys on ollut nopeaa, sillä 1990 -luvun 

alussa Venäjällä ei ollut (tai ne olivat alikehittyneitä) sellaisia moderneja 

palveluja, kuten kahviloita, matkatoimistoja ja investointipankkeja. Kahden 

viime vuosikymmenen aikana nämä palvelut ovat kehittyneet voimakkaasti 

ja niiden myötä on syntynyt runsaasti uusia työpaikkoja. (Ruutu 2010, 8.)

Venäjän palvelusektorin kehitys on heijastunut monin tavoin myös 

Suomen ja Venäjän yhteistyöhön. On oletettavaa, että venäläisen yhteiskun-

nan nopea muutostahti ja venäläisten vaurastuminen merkitsevät jatkossa 

lisääntyviä markkinoita niin vapaa-aikaan kuin muuhunkin yritystoimin-

taan liittyville palveluille. Tutkimusten mukaan suomalaisyritykset ovat 
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ihmisten arvostuksiin ja ihanteisiin. Kehitys loi edellytyksiä myös luovien 

alojen yritystoiminnan ja kulttuurituotannon vahvistumiselle. 

Aiemmin Venäjän valtion tuki kattoi 100 % kulttuurilaitosten toimin-

nasta, mutta vuoteen 1994 mennessä tuki oli vähentynyt huomattavasti ja 

jossain tapauksessa loppunut kokonaan. Esimerkiksi venäläisen elokuvan 

tuki on pienentynyt murto-osaan aiempaan rahoitukseen nähden. Samal-

la valtion ja aluehallinnon rooli kulttuuripolitiikassa on muuttunut. Mer-

kittävä osuus kulttuurilaitosten tuesta on siirretty valtiolta aluehallinnon 

vastuulle. Tällä hetkellä julkinen tuki kulttuurilaitoksille vaihtelee välillä 

20-50 % niiden budjetista. Esimerkiksi kaikki Venäjän oopperat sekä kes-

keiset muut kulttuurilaitokset saavat edelleen valtion tukea, mutta muiden 

kulttuurilaitosten ja -yksiköiden rahoituksesta vastaavat alueet ja kunnat. 

Lisäksi Venäjällä toimii vain hyvin harvoja kulttuurisäätiöitä, joista kult-

tuurilaitosten ja -tapahtumien olisi mahdollista hakea rahoitusta. Myös-

kään yksityishenkilöiden lahjoitukset kulttuurille eivät ole nyky-Venäjäl-

lä yleisiä, joten kulttuurilaitosten ainoaksi vaihtoehdoksi lisärahoituksen 

hankkimiselle on jäänyt käytännössä yrityssponsorointi. Yritysrahoituksen 

kanavana on Venäjällä perinteisesti käytetty mesenatismia ja hyvänteke-

väisyyttä. (ICONOR 2006, 13-14.)

Yritysten tukea ei ole kuitenkaan riittänyt usein muuhun kuin huip-

punimien tai kärkikohteiden sponsorointiin. Liike-elämä ei ole ollut kiin-

nostunut tukemaan pieniä ja keskisuuria luovien alojen yrityksiä. Samalla 

luovien alojen investointeihin on kanavoitunut Venäjällä hyvin vähän re-

sursseja julkiseen kulttuuritoimintaan nähden. Näin ollen pienimuotoisem-

man taiteen ja orastavan kulttuuriyrittäjyyden kehitystä ovat jarruttaneet 

taloudelliset ongelmat, joiden vaikutus on vaihdellut alasta riippuen. Eri-

tyisesti se on koetellut museoita ja paljon väkeä työllistäviä orkestereita ja 

teattereita esimerkiksi palkkatason osalta. (Sailas 1996, 271; Milkov 2011.) 

Yleisesti voidaankin todeta, että venäläinen kulttuuripolitiikka ei ole 

ollut johdonmukaista taiteiden ei-taloudellisten hyötyjen ja julkisen tuen 

perusteiden välisen suhteen osalta. Baumolin tautina tunnettu kulttuurin 

taloustieteellinen argumentaatio on lähtenyt siitä, että erityisesti esittävis-

Kysymys on viime kädessä siitä, millä edellytyksin ja kenen ehdoilla ve-

näläistä kulttuurielämää ja luovaa taloutta kehitetään.

Kehitys suunnitelmataloudesta kohti markkinaehtoista kulttuuripoli-

tiikkaa on joidenkin tulkintojen mukaan nostanut esille jännitteitä, joissa 

perinteinen taide ja uusi vapaa-ajan teollisuus on nähty toistensa vasta-

kohtina ja vihollisina. Nuorisomusiikin ja viihdeteollisuuden nousu ovat 

merkinneet aiemmin kielletyn ja torjutun yhteiskuntaelämän osa-alueen 

tulemista osaksi venäläisten arkipäivää. Samalla ulkomaisen viihteen kas-

vu on muokannut venäläistä nuorisokulttuuria merkittävästi, mitä on il-

mentänyt esimerkiksi amerikkalaisen elokuvateollisuuden ja suurten rock-

konserttien suosio. Kansallismieliset kulttuurivaikuttajat pitävät kuitenkin 

länsiviihdettä edelleen torjuttavana kulttuurimuotona ja uhkana venäläi-

selle identiteetille. (Sailas 1996. 275-276.)

2.3 Kulttuuripolitiikan muutos Venäjällä

Neuvostoliiton romahtamisen ja vapaa-ajan ja viihdeteollisuuden vahvistu-

misen johdosta Venäjän kulttuuripolitiikka on tullut uudelleenarvioinnin 

kohteeksi. Vahvasti valtiojohtoisen yhteiskuntaelämän rinnalla kulttuuri-

politiikan kenttä alkoi monimuotoistua. Samalla kehitystä leimasi pieni-

muotoisen kulttuurin nousu ja vahvistuminen, mitä ilmentää toiminnan 

spontaanisuus ja vapaaehtoisuus. Syntyi uusia teatteriryhmiä, uusia orkes-

tereita, pieniä kulttuurilehtiä jne. Samalla kulttuurin rooli yhteiskunnassa 

ja sen rahoitusperiaatteet alkoivat vähitellen muuttua. Valtio ei käyttänyt 

enää sitä yhtä voimakkaasti oman asemansa vahvistamiseen, jonka seu-

rauksena kulttuurin rahoitus kutistui merkittävästi ja taidetoiminta joutui 

etsimään uusia rahoittajia ja tukijoita. Samalla uusille yritysyhteistyömuo-

doille ja sponsoroinnille alkoi tulla yhä enemmän kysyntää. Esimerkiksi 

pankit huomasivat, että yrityskuvaa kannattaa kiillottaa kulttuurin tuke-

misella. (Sailas 1996, 271). Kyse oli laajasta ja kauaskantoisesta kulttuu-

ripolitiikan muutoksesta, joka on heijastunut paitsi talouselämään myös 
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ovat marginalisoituneet taloudellisten toimintaedellytysten ja julkisen tu-

en osalta. (Ruutu & Panfilo 2009; Ruutu 2010; Milkov 2011.)

Ruudun (2010, 11) mukaan suurin kulttuurin rahoituksen liittyvä on-

gelma Venäjällä ei ole välttämättä rahan puute, vaan se, että rahoitus oh-

jautuu valtion kulttuuri-instituutioille ja suurille kulttuuritapahtumille. 

Rahoituksen ongelmallisuus tulee erityisesti esille luovien alojen yritys-

toiminnan kohdalla. Kulttuuritoimijoille (esim. luovien alojen keskuksil-

le) on usein edullisempaa toimia ei-kaupallisin perustein kulttuurisina 

yksikköinä, koska ne saavat tällöin yksityistä yritystoimintaa helpommin 

julkista tukea tai julkista lainaa. Tämä on ristiriitaista, koska Venäjällä on 

luovien alojen kehittämisen osalta merkittävää innovaatiopotentiaalia. On-

kin todettu, että nykylainsäädännön ja byrokratian rinnalla luovan talou-

den arvojen (yksilöllisyys, moninaisuus sekä avoimuus) juurtuminen ottaa 

aikansa Venäjällä. (Ruutu & Panfilo 2009; Ruutu 2010, 11; Milkov 2011.)

Vapaa-ajan teollisuuden ja palvelujen kehitys on esteistä huolimatta 

merkinnyt Venäjällä myös uusien luovien alojen keskittymien suunnitte-

lua. Julkisen kulttuurituen supistuessa kulttuurikeskusten rahoittajina ja 

aloitteentekijöinä ovat olleet Venäjän yritykset ja bisness -eliitti, mikä on 

heijastunut myös keskusten toimintaperiaatteisiin ja lähtökohtiin. Toimin-

naltaan ne ovat enemmän business -orientoituneita kuin taide- ja kulttuu-

rilähtöisiä. Pietarissa toimiva Loft ETAGI on tyypillinen esimerkki kult-

tuurikeskuksesta, jossa taide ja yrittäjyys yhdistyvät toisiinsa. Se sijaitsee 

vanhassa leipomorakennuksessa ja siitä on tullut viime vuosina merkit-

tävä vetovoimatekijä alueelle. Keskuksessa on gallerioita, näyttelytiloja, 

retkeilymaja, kasvisravintola ja nykytaiteen museo. (Ruutu 2010, 5-6.). 

Toistaiseksi kulttuurikeskuksia ei ole kuitenkaan kehitetty Venäjällä osana 

laajempaa innovaatioympäristöjen suunnittelua, mikä liittyy osin julkisen 

tuen ja kiinnostuksen puutteeseen.

Tulevaisuudessa kulttuurikeskuksia voidaan kehittää Venäjällä länsi-

maisten toimintamallien suuntaan. Tällöin voidaan erotella viisi erilaista 

päätyyppiä (Luova Tampere 2008).

sä taiteissa toiminta olisi ilman julkista tukea taloudellisesti kannattama-

tonta, mikä liittyy erityisesti työvoimakustannuksiin. Kulttuuri on nähty 

tällöin meriittihyödykkeenä, jolloin sen yhteiskunnalliset arvot liittyvät 

taloudellisten hyötyjen sijaan sivistyksellisiin, taiteellisiin ja sosiaalisiin 

näkökulmiin. (Cantell 1994, 35-36; Ashworth 1999, 72; Mäkinen 1999).

Luovan talouden ja vapaa-ajan teollisuuden kasvunäkymistä huolimat-

ta venäläinen kulttuuripolitiikka nojautuu siis edelleen varsin traditionaa-

lisiin toimintamalleihin. Sen keskeiset tukipilarit ovat (Zelentsova 2011):

•	 virallinen valtiojohtoinen ideologia

•	 kulttuuriperinnön säilyttäminen

•	 massakulttuurin tukeminen

Näiden osa-alueiden ulkopuolelle on jäänyt pieni ja keskisuuri kulttuuri-

yrittäjyys, jonka elintila nykyvenäjällä on edelleen varsin rajoitettu. Joka 

tapauksessa uusien rahoitusmuotojen etsintä ja kulttuurituotantomallien 

suunnittelu on Venäjällä entistä ajankohtaisempaa, mikä tarjoaa esimer-

kiksi suomalaiselle tuottajaosaamiselle uusia yhteistyömahdollisuuksia. 

Yhteistyö ja suomalaisen osaamisen siirto voi liittyä esimerkiksi koulu-

tukseen, konsultointiin ja asiantuntijapalveluihin sekä tapahtumien väli-

seen yhteistyöhön.

Kulttuurisektori on Venäjällä edelleen ns. transitio -vaiheessa, jossa 

yksityisen ja julkisen sektorin säännöt ja ohjeet ovat epäselvät. Useimmat 

kulttuuri-instituutiot ovat edelleen valtion omistamia ja niiden kaupalli-

nen toiminta on rajoitettua. Toisaalta taas valtion kulttuuriorganisaatiot 

ovat etuoikeutettuja suhteessa yksityisiin kulttuurilaitoksiin, sillä ne saa-

vat verohelpotuksia ja muita etuja. Venäjän lainsäädännön mukaan kau-

palliset organisaatiot ovat verotettavia kun taas valtion organisaatiot toi-

mivat verovapaasti. Hallitus tukee näin ollen ainoastaan traditionaalista 

kulttuuria, johon ei sisälly uhkia tai poliittisia riskejä. Esimerkiksi luovien 

alojen keskusten kehittäminen on tässä mielessä vastakkainen trendi Ve-

näjän viralliseen politiikkaan verrattuna. Samalla luovien alojen yritykset 
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Tutkimusten mukaan liiketoimintaosaamisen vahvistaminen on ollut 

suomalaisten Venäjä-yhteistyössä keskeinen osa-alue. Venäläisillä kult-

tuuritoimijoilla on puutteita liiketoimintaosaamisessa, mikä tarjoaa uusia 

yhteistyömahdollisuuksia (Milkov 2011). Venäläisillä kumppaneilla ei 

ole usein perustietoja esimerkiksi markkinoinnista. Samaan aikaan liike-

toimintaympäristö on kuitenkin kehittynyt yhä markkinaorientoituneem-

paan suuntaan myös Venäjällä, sillä esimerkiksi mainonnan merkitys on 

kasvanut jatkuvasti. Nykyisin markkinointikulut ovat Venäjällä jo usein 

korkeammat kuin esimerkiksi yrityksen toimiessa Suomessa. (Karhunen 

ym. 2008; Opetusministeriö 2007c, 17.)

2.4 Luovan talouden kasvu ja Venäjä

Luovan talouden kasvu on kansainvälisesti tunnistettu ja tunnustettu il-

miö. Lukuisissa raporteissa ja analyyseissä luovien alojen on todettu ole-

van kasvava talouden sektori. Kasvu liittyy ihmisten kulutustottumus-

ten muutoksiin, teknologiseen kehitykseen, ihmisten elämyshakuisuuden 

voimistumiseen sekä palveluammattien kasvuun. Luovien alojen kasvun 

taustalla ovat vapaa-ajan lisääntyminen, elintason nousu sekä arvojen ja 

elämäntapojen muutokset. Mitä vauraampi maa, sitä enemmän sen kansa-

laiset käyttävät rahaa kulttuuriin ja vapaa-aikaan. Osin digitalisoitumisen 

johdosta kulttuurituotteiden ja -palveluiden määrä on kasvanut, samoin 

kilpailu kuluttajien huomiosta. Kysyntää on erityisesti elämyksellisille 

tuotteille, joiden arvo perustuu immateriaalisiin ominaisuuksiin. 

Palveluyhteiskunnassa yritysmaailma on siirtynyt tuotteiden ja palve-

lujen tarjoamisesta kokemusten tuotteistamiseen, mistä osoituksena ovat 

mm. Lapin elämysmatkailun piirteet. Kulttuuripolitiikan painotusten muu-

tokset sekä vapaa-ajan ja viihdeteollisuuden kasvu on merkinnyt luovan 

talouden kehityksen asteittaista vahvistumista myös Venäjällä, mikä on il-

mennyt mm. luovan talouden kehittämisorganisaatioiden perustamisena 

sekä luovan talouden institutionaalisen perustan vahvistumisena 2000-lu-

vun alussa. Tosin kehitys on ollut Venäjällä hidasta johtuen osin siitä, ettei 

•	 Taidelaitokset (Arts organisations), joissa taide esittäytyy monessa 

erilaisessa muodossa (esittävää taidetta, visuaalista taidetta, media-

taidetta ja pienen kohderyhmän konsertteja). Tällöin julkisen tuen 

osuus rahoituksessa on korkea.

•	 Taide- ja musiikkikeskukset (Art and music venues), joissa musiik-

ki tuo päätuoton. Lisäksi mukana on myös taidetoimintaa, jota tu-

etaan julkisin varoin.

•	 Musiikkiareenat (Music venues) kuuluvat kategoriaan, jossa mu-

siikki tuo päätulon lipunmyynnillä ja lisäksi tuloja saadaan esi-

merkiksi ravintolatoiminnasta

•	 Sateenvarjomalli-organisaatiot (Umbrella organisations), joissa 

omia kulttuurituotantoja on hyvin vähän tai ei ollenkaan. Sen si-

jaan ne muodostavat sateenvarjomallin taideorganisaatioille, jot-

ka joko sijaitsevat keskuksessa tai tuottavat kulttuurisia sisältöjä.

•	 Vuokrattavat tapahtumapaikat (Rentable venues), joissa omia kult-

tuurituotantoja on hyvin vähän tai ei ollenkaan. Tämän tyyppiset 

kulttuurikeskukset ovat keskittyneet vuokraamaan tiloja muille toi-

mijoille ja antavat myös markkinointitukea tapahtumien tuottajille.

Kaiken kaikkiaan kulttuuripolitiikan ja taiteen rahoituksen muuttuessa 

myös suomalaiselle kulttuurituotannon osaamiselle on tullut aivan uuden-

laista kysyntää Venäjällä. Kulttuuriliiketoiminnan kehittäminen sisältää 

Venäjällä runsaasti mahdollisuuksia, mikä liittyy mm. kulttuuri- ja taide-

toiminnan rahoitusmallien suunnitteluun. Venäjän kulttuuriliiketoimin-

nan kehittämishaasteina ovat mm. uuden liiketoiminnan synnyttäminen, 

liiketoimintaosaamisen vahvistaminen, kasvun tukeminen sekä tuoteke-

hitys ja innovaatiotoiminta. Lähtökohtana on se, että kulttuuriliiketoimin-

nan kehittämiseen pätevät Venäjälläkin samat lainalaisuudet kuin muuhun 

liiketoimintaan yhteiskunnassa. On kuitenkin muistettava, että kulttuurin 

toimialat eivät ole yhteinen kokonaisuus: eri kulttuurin alojen liiketoimin-

tamallit ja ansaintalogiikat voivat poiketa huomattavasti toisistaan, jolloin 

esimerkiksi luovien alojen kehittämismahdollisuudet Venäjällä vaihtelevat. 
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lisän muodostumiseen. Taalaksen mukaan luovan talouden sisältö koostuu 

enemmän luovuuden prosessuaalista organisoitumisen muodoista, luovista 

ekologioista ja ekosysteemeistä, ei tarkkarajaisesta ilmiökokonaisuudesta.

Luovien alojen toimialapohjaista listausta on siis pidetty kehittämis-

työn näkökulmasta ongelmallisena lähtökohtana. Tällöin luovien alojen 

määrittelyihin on sisällytetty mekanismiensa ja dynamiikkansa suhteen 

hyvin erilaisia aloja, kuten esittäviä taiteita, puhtaita palveluita (esim. 

mainonta- ja markkinointiviestintä) kuin taloudellisesti orientoituneita 

vientialoja (pelit, kevyt musiikki). Toimialapohjainen määrittely ei kui-

tenkaan lisää ymmärrystä siitä, miten luovien alojen määrittely suhteutuu 

esimerkiksi monialaisiin palveluinnovaatioihin tai miten luovien alojen 

heterogeeninen toimijajoukko kytkeytyy innovaatiokeskittymien rakentu-

miseen. (Hermia 2011.)

Monimuotoisuudesta ja laaja-alaisuudesta johtuen luovien alojen ra-

kenne ja ekosysteemi poikkeaa monista perinteisistä aloista. Myös eri alo-

jen vientisuuntautuneisuus ja kansainvälisyyden aste vaihtelevat luovan 

talouden sisällä. Kaiken kaikkiaan luovat alat koostuvat hyvin moninai-

sista toimijoista, mitä kuvaa osaltaan alla oleva listaus (Hermia 2011, 17 

soveltaen):

•	 Globaalit yritykset

•	 Vientiyritykset

•	 Kotimarkkinayritykset

•	 Start-up yritykset

•	 Ammatinharjoittajat, freelancerit, yhdistystoiminta, vapaan ken-

tän toimijat

•	 Luovan toimialan opiskelijat

•	 Luovan toimialan harrastetekijät

•	 Luovan toimialan viihdeharrastajat

Opetus- ja kulttuuriministeriössä luovat alat on rajattu sekä suppean että 

laajan määrittelyn kautta, mitä voi pitää myös käsillä olevan selvityksen 

alalle ole annettu virallista asemaa esimerkiksi osana kaupunkien kehittä-

mispolitiikkaa (Milkov 2011; Zelentsova & Melvil 2011).

Kansainvälinen keskustelu luovista aloista juontaa juurensa kulttuu-

riteollisuuden käsitteeseen, jota käytettiin alun perin massakulttuurin ja 

kulttuurituotteiden standardoitumisen kritiikkinä. 1980-luvulla kulttuu-

riteollisuuden käsitteen merkitys muuttui, ja sillä ryhdyttiin viittaamaan 

kulttuuritoiminnan taloudelliseen potentiaaliin. Vähitellen kulttuuriteol-

lisuuden käsitteen rinnalla ryhdyttiin puhumaan kulttuuriyrittäjyydestä 

sekä monista muista rinnakkaiskäsitteistä, kuten elämysteollisuudesta, luo-

vasta teollisuudesta, vapaa-ajan teollisuudesta, informaatioteollisuudesta, 

viihdeteollisuudesta, tekijänoikeusteollisuudesta ja mediateollisuudesta. 

Kaikilla rinnakkaiskäsitteillä on ollut yhteys luovien alojen ja kulttuuri-

osaamisen taloudelliseen potentiaaliin, vaikka niiden sisällölliset paino-

tukset ovat vaihdelleet.

Eri maista löytyy erilaisia määritelmiä luoville toimialoille (creative in-

dustries) (ks. esim. Taalas 2009, 5-8). Yhtä yhtenäistä, globaalia määritelmää 

ei toistaiseksi ole olemassa, sillä jokainen maa on määritellyt alat omista 

lähtökohdistaan. Osaltaan alan määrittelyä on vaikeuttanut monialaisuus 

sekä teknologian kehitys. Esimerkiksi veturialojen osalta (tv, elokuva, mu-

siikki) tilastointia on monimutkaistanut lisääntyvä verkkokauppa. Jatkossa 

tarvitaan tarkempi ja kansainvälisesti vertailukelpoinen luovien alojen tuot-

teiden ja palvelujen määrittelyn kriteeristö, joka mahdollistaa luotettavan 

tilasto-, seuranta- ja ennakointitiedon keräämisen. Esimerkiksi Venäjältä ei 

ole saatavissa tilastollisia tietoja luovan talouden volyymista ja rakenteesta, 

vaikka alan painoarvon kasvusta on keskusteltu jo vuosia. Täten Venäjän 

luovien alojen yritystoiminnan kansainvälisen painoarvon arvioiminen ja 

vertailu on vaikeaa. (Milkov 2011; vrt. Zelentsova & Melvil 2011)

Toisaalta tarkkarajainen, toimialapohjainen tilasto voi myös pelkistää 

luovien alojen moninaisuutta. Esimerkiksi Taalas (2009, 7) on nähnyt luo-

van talouden formaalin määrittelyn problemaattisena. Tämä johtuu mm. 

luovien yksilöiden ylikorostamisesta, luovuuden näkemisestä niukkana 

resurssina sekä tekijänoikeuksien suhteesta tuotteen tai palvelun arvon-
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kulttuuritoiminta (kulturnaja dejatelnost) on puolestaan määritelty työk-

si, joka säilyttää, luo, levittää ja opettaa kulttuuriarvoja. 

Kansainvälisellä luovan talouden ja palveluammattien kasvulla on joka 

tapauksessa yhteys myös Venäjän vapaa-ajan ja viihdeteollisuuden kehi-

tysnäkymiin, mikä heijastuu myös Suomen ja Venäjän yhteistyömahdolli-

suuksiin. Venäjäkin on yhä kiinteämpi osa kansainvälistä vaihdantatalout-

ta, joka kytkeytyy osaltaan luovan toimialan maailmanlaajuiseen kasvuun. 

Monissa puheenvuoroissa on ennakoitu, että inhimilliseen osaamispää-

omaan ja luovuuteen perustuva kulttuurituotannon kasvu on tulevaisuu-

den megatrendi globalisoituvilla markkinoilla, ja se tulee ylittämään talo-

udellisen merkityksensä osalta perinteisen aineellisen tuotannon osuuden. 

Luovien alojen kasvu on ollut viime vuosina monissa maissa keskimää-

räistä talouskasvua voimakkaampaa. Osuudet bruttokansantuotteesta ovat 

vaihdelleet eri maissa arvioiden mukaan n. 5-9 prosentin välillä. Ennustei-

den mukaan ala kasvaa maailman taloudessa 10 prosentin vuosivauhdilla. 

YK:n kaupan ja kehityksen järjestön UNCTAD:in Creative Economy Report 

2010 mukaan luovien tuotteiden ja palvelujen viennin arvo kasvoi vuonna 

2008 noin 590 miljardiin US$, mikä oli lähes 11% enemmän kuin vuonna 

2007, vaikka koko kansainvälinen kauppa supistui samaan aikaan 12%. 

(Opetus- ja kulttuuriministeriö 2011a.). Suurinta luovien alojen tuotanto 

ja kulutus oli maissa, joissa tulotaso oli korkea (kuten Iso-Britanniassa ja 

USA:ssa). Tulevaisuudessa esimerkiksi Intia pyrkii kasvattamaan osuut-

taan luovan teollisuuden aloilla esim. telekommunikaation kasvun kautta, 

elokuva- ja animaatiotuotannossa sekä kustannustoiminnassa. Myös Kiina 

on satsaamassa luovaan teollisuuteen. 

Euroopan unionin alueella luovien alojen kasvu on ollut huomattavaa. 

Erityisenä kasvualana on pidetty turismin ympärille rakentunutta kulttuu-

rista yritystoimintaa. Myös musiikkiteollisuuden, esittävän taiteen, kirjas-

tojen, multimedian ja erilaisten on-line -palveluiden työllistävät vaiku-

tukset on nähty Euroopan mittakaavassa huomattaviksi. Kaiken kaikkiaan 

kulttuurimarkkinat ovat kasvaneet Euroopassa jo pitkään keskimääräistä 

talouden kasvua nopeammin (Opetusministeriö 2007c, 12).

viitekehyksenä. Suppean määritelmän mukaan luovat alat rajautuvat yrit-

täjyyteen ja kauppaan, jota käydään kulttuurisilla sisällöillä. Tällöin luo-

viksi aloiksi voidaan lukea mm. arkkitehtipalvelut, muotoilu, graafisen 

alan toiminta, elokuva ja tv-tuotannot, kirjojen tuotanto ja jakelu sekä di-

gitaalinen sisällöntuotanto. Luovalla toimialalla on läheinen yhteys myös 

tapahtumatuotantoon, teatteriin, musiikkiin, tanssiin ja näyttelytoimintaan. 

Osa teatteri- ja tapahtumatuotannosta tehdään yritysten toimesta, vaikka 

erityisesti tapahtumien järjestämisessä järjestöt ja talkootyö ovat merkit-

tävässä asemassa. Ratkaisevaa tapahtumatuotannon, teatterin, musiikin, 

tanssin ja näyttelytoiminnan osalta on niiden tuotantotapa. 

Laajimman näkemyksen mukaan luovat alat sisältävät kaikki alat, jot-

ka synnyttävät tekijänoikeuksia, patentteja tai tuotemerkkejä. Tällöin ne 

nähdään liiketoimintana, joka perustuu aineettoman omaisuuden kaupal-

liselle hyödyntämiselle. Tekijänoikeusalat on käsitteenä pitkälti yhteneväi-

nen luovien toimialojen kanssa. Se kattaa myös ohjelmistoliiketoiminnan. 

Venäjällä luovien alojen käsite ei ole toistaiseksi saanut laajaa huo-

miota osakseen, sillä Venäjällä ei ole virallisesti määritelty luovia aloja. 

Luovat alat (tvortseskije industrii) mainitaan esim. federaation kulttuuri-

ohjelmassa, mutta yksityiskohtaista alan määrittelyä ei ole virallisesti ole-

massa. Määritelmän puute on haitannut alan kehittymistä (tukiohjelmia ei 

ole, työntekijät eivät koe yhteenkuuluvuutta jne.) (Ruutu & Panfilo 2009). 

Yhteinen käsitteistö ja julkiset diskurssit luovat perustaa instituutioiden 

synnylle ja käytännön kehittämistyön toteutumiselle. Niiden puute voi 

puolestaan toimia kehityksen jarruna. 

Luovan talouden määrittelyn lähtökohtana on venäjänkielessä pidetty 

käsitteitä teollisuus ja kulttuuri (Ruutu & Panfilo 2009). Venäjällä käsite 

”teollisuus” (indusrija) viittaa teollisuuteen ja massatuotantoon eikä niin-

kään talouteen (vrt. saksankieli, englanti). Lisäksi termi kulttuuri viittaa 

Venäjällä enemmän siihen, mitä monet pitävät lännessä korkeakulttuuri-

na tai kansallisperintönä. Täten kulttuurin käsite on Venäjällä rinnastunut 

erityisesti traditionaaliseen valtiojohtoiseen kulttuuripolitiikkaan. Käsite 
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ympäristöä. Julkisen sektorin tuki ja kiinnostus on Venäjällä suuntautunut 

edelleen perinteiseen, valtiojohtoiseen kulttuurielämään. Pieniltä ja kes-

kisuurilta kulttuuriyrityksiltä puuttuvat maassa alan koulutus, asiantun-

tijapalvelut ja taloudellisen tuen instrumentit (Milkov 2011). Myös teki-

jänoikeuksiin liittyvä lainsäädäntö sekä harmaa talous rajoittavat osaltaan 

luovien alojen yritysten kehitysmahdollisuuksia Venäjällä (Zelentsova & 

Melvil 2011). Kaiken kaikkiaan ajatus siitä, että kulttuurisektori voisi ol-

la taloudellisesti merkittävä lisäarvo alueille ja kaupungeille on Ruudun 

(2010, 7) mukaan Venäjällä varsin uusi asia. 

Luovia alojen ei ole sisällytetty esimerkiksi Pietarin kaupunkisuunnit-

teluun ja -strategioihin (Milkov 2011). Pietarissa tosin toimii tällä hetkel-

lä joitakin organisaatioita, jotka edistävät/promovoivat luovan kaupungin 

ideaa ja luovaa teollisuutta. Yleisesti Pietarissa nähdään esimerkiksi tu-

rismin merkitys kehitykselle ja matkailijoiden määrä on ollut jatkuvassa 

kasvussa. Samalla on tunnustettu, että pienten kulttuuriyritysten tuki edis-

täisi luovan talouden monimuotoisuutta kaupungissa. Näistä havainnois-

ta huolimatta luova teollisuus on heikosti kehittynyttä Pietarissa, koski-

en erityisesti nykytaidetta, populaarikulttuuria ja erilaisia elämäntyyliin 

kiinnittyviä kulttuurin muotoja (Ruutu 2010, 15).

2.5 Kulttuuri ja luovan talouden osaamiskeskittymät

Innovatiivinen yritystoiminta on yksi Venäjän talouskasvun kulmakivistä. 

Innovaation käsite voidaan määritellä kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti 

uudella tavalla hyödynnettyyn tietoon ja osaamiseen. Pietarilla on keskei-

nen rooli Luoteis-Venäjän ja koko Venäjän toisena tutkimus- ja innovaa-

tiokeskittymänä, mikä tarjoaa myös suomalaisille toimijoille runsaasti yh-

teistyömahdollisuuksia. Yhteistyön kehittämistä hankaloittavat kuitenkin 

erot innovaatiojärjestelmissä ja toimintakulttuureissa, jotka Venäjällä osin 

ovat vasta kehittymässä. 

Putinin ja Venäjän hallituksen viime vuosina määrittelemä strateginen 

tavoite on talouden erikoistuminen, jolla päästäisiin eroon raaka-aineriip-

Myös Suomessa on havaittu luovien alojen kasvua, vaikka toisinaan 

kehitystä on kuvattu myös ristiriitaiseksi. Opetus- ja kulttuuriministeriön 

(2011a) raportin mukaan kulttuurin toimialoilla työskenteli 4,3 % Suomen 

koko työllisestä työvoimasta vuonna 2008. Kulttuurialojen tuottama arvon-

lisäys Suomen kansantaloudessa oli vuonna 2008 yli 5,1 miljardia euroa 

(3,2%), mikä oli suurempi kuin alkutuotannon toimialojen, matkailun, 

majoitus- ja ravitsemustoiminnan sekä massan ja paperin valmistuksen. 

Kulttuurityövoiman osuus koko työvoimasta oli Suomessa vuonna 2009 

EU-maiden korkein, samalla tasolla kuin esimerkiksi Ruotsissa. Luovien 

alojen keskeiset ansaintamallit ovat perinteisesti kytkeytyneet erityisesti 

elokuva- ja musiikkiteollisuuteen. Sittemmin myös peliteollisuuden talou-

dellinen merkitys on ollut huomattavassa kasvussa. Digitalisoituminen ja 

internet ovat mahdollistaneet suorat jakelukanavat ja markkinoiden jatku-

vat muutokset. (Leikola & Leroux 2006, 19-20.)

Venäjällä luovien alojen kasvu kietoutuu orastavaan kulttuuriyrittä-

jyyteen, jolle luo pohjaa maan rikas kulttuuri- ja taide-elämä. Perinteinen 

kulttuurisektori kattaa Venäjällä teatterit, museot, kirjastot jne., joiden toi-

minta on voimakkaasti keskittynyt valtiolle. Liiketoimintaan panostami-

nen on ollut perinteisen kulttuurisektorin osalta heikkoa. Kasvualana on 

ollut mm. elokuvateollisuus, mitä on ilmentänyt mm. elokuvateattereiden 

määrän ja Venäjän oman elokuvatuotannon kasvu. Myös musiikki- ja peli-

teollisuus ovat olleet merkittävässä roolissa Venäjän luovassa taloudessa. 

Esimerkiksi CD-levyjen myynnin on havaittu olleen viime vuosina kasvus-

sa, päinvastoin kuin länsimaissa. Peliteollisuus on puolestaan ollut kan-

sainvälistynein luovan talouden osa-alue Venäjällä, ja pelimarkkinat ovat 

kehittyneet maassa nopealla vauhdilla. Haasteena Venäjän luovan talou-

den kasvussa on kuitenkin luovien alojen tuotteiden tuonnin huomattavan 

suuri osuus vientiin nähden, mikä heijastelee uusia tuotteita innovoivan 

”luovan luokan” puuttumista. (Panfilo 2009; Zelentsova & Melvil 2011.)

Luovien alojen kasvunäkymistä huolimatta Venäjän keskus- ja alue-

hallinto eivät ole osoittaneet erityistä kiinnostusta luovien alojen kehit-

tämiseen tai klusteroitumisen tukemiseen esimerkiksi osana innovaatio-
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ilmentävät yhteisölliset innovaattoriverkostot. Toimivien ja monialaisten 

innovaatiojärjestelmien rakentaminen on keskeinen tulevaisuuden haas-

te myös Venäjällä, mikä heijastuu luovien alojen yritysten toimintaedelly-

tyksiin. Luovuus, innovaatiot ja kulttuuri muodostavat aluekehityksessä 

toisiaan tukevan ja ruokkivan kokonaisuuden. 

Hautamäki (2009, 21) on esittänyt seuraavat haasteet tulevaisuuden 

innovaatiopolitiikalle:

•	 miten luova talous ja kulttuuri tulevat vahvemmin osaksi innovaa-

tiopolitiikkaa sekä kansallisella että alueellisella tasolla?

•	 mitkä ovat julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin roolit luo-

van talouden ja kulttuurin linkittymisessä innovaatiopolitiikkaan?

•	 miten luovan talouden ja kulttuurin toimijoiden osaaminen integ-

roidaan innovaatiopolitiikan ytimeen?

Innovaatioympäristöjen tarkastelussa lähtökohtana on se, ettei yritys eikä 

mikään muukaan organisaatio ole ympäristöstään irrallinen tai erillinen 

toimija, vaan organisaatio on monin tavoin uppoutunut ympäristöönsä. In-

novaatioympäristö vaikuttaa synergisiin ja kollektiivisiin oppimisproses-

seihin ja siten paikalliseen innovaatiokyvykkyyteen (Sotarauta ym. 2003, 

33). Venäjän innovaatiojärjestelmän ongelmana on ollut toimijoiden välisen 

integraation puute. Esimerkiksi koulutuslaitokset toimivat hyvin erillään 

tutkimuslaitoksista ja vastaavasti tutkimuksen ja koulutuksen yhteistyö 

teollisuuden ja elinkeinoelämän välillä on ollut hyvin rajallista. (Panfilo 

& Karhunen & Miettinen 2007, 7; Zelentsova & Melvil 2011.)

Tuotteiden ja palvelujen kehitykseen liittyvänä perustavanlaatuisena 

ongelmana on Venäjällä ollut myös innovaatioiden alhainen kaupallistami-

sen aste. Vain alle 1 % tutkimustuloksista päätyy kaupallistamisen kautta 

talouteen. Suurimpana syynä tähän on tutkimusten mukaan ollut venäläis-

ten yritysten kiinnostuksen puute kotimaisia innovaatioita kohtaan. Tä-

mä on johtunut pääosin tutkimusorganisaatioiden tarjoamien palvelujen 

riittämättömyydestä. Tiede- ja tutkimuskeskukset eivät ole osanneet ottaa 

puvuudesta. Pidempiaikaisena tavoitteena on ollut siirtyä korkean jalos-

tusasteen tuotantoon kehittämällä innovaatiopohjaista taloutta. (Panfilo & 

Karhunen & Miettinen 2007.)

Kulttuurin merkitys innovaatiotoiminnalle on tullut viimeaikaisissa 

tutkimuksissa yhä selvemmin esiin. Se ei ole enää pelkkä vetovoimateki-

jä, vaan se liittyy suoraan innovaatiotoimintaan. Luovat alat on vastaavasti 

nähty innovaatioita ja kulttuuritoimintaa yhdistävänä tekijänä. Samalla on 

arvioitu, että luova talous tulee edelleen kasvamaan osana palvelusektorin 

kasvua, jolloin leikkauspinta kasvaa ja yhä suurempi osa innovaatioista on 

”kulttuuripitoista” tai sisältävät vahvan kulttuurisen komponentin (esim. 

design). (Hautamäki 2009, 17.) 

Uusitalo (2009) on puhunut kokoavasti kulttuuriosaamisesta, jolla hän 

on viitannut yritysten kykyyn hankkia ja käsitellä monipuolista ja moni-

tieteistä tietoa sekä kykyyn soveltaa sitä omassa toiminnassaan. Kulttuu-

riosaaminen voi tarjota yritykselle mahdollisuuden erottautua, jolla se 

voi saavuttaa suhteellista kilpailuetua markkinoilla. Kulttuuriosaamisen 

ja talouden yhteydet voidaan jakaa seuraaviin ulottuvuuksiin (Hautamäki 

2009, 18; Uusitalo 2009, 34-35): 

•	 taide ja kulttuuri luovuuden ilmentäjinä ja innoittajina

•	 luova talous: taiteeseen ja kulttuuriin perustuva kaupallinen tuo-

tanto

•	 kuluttajien ja asiakkaiden sekä kulutuskulttuurien tuntemus (mm. 

tuotteiden ja palvelujen arvon nostaminen elämysten avulla)

•	 esteettisen ja viestinnällisen osaamisen tuoma lisäarvo innovaatio-

toimintaan (mm. palvelujen ja tuotteiden visuaalisuus, symbolien 

käyttö, design management; brändit, design)

•	 eettinen osaaminen ja sosiaalinen pääoma; luovuutta, yhteistyötä 

ja riskinottoa arvostava toimintakulttuuri

Kulttuuriosaamisen soveltaminen innovaatiotoiminnassa merkitsee Taalak-

sen (2009) mukaan uudenlaisen luovan hybriditalouden kehittymistä, jota 
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tapahtumatuotannon verkosto voidaan nähdä osana laajempaa innovaati-

oiden ekosysteemiä. Tapahtumatuotannon verkostoon kytkeytyvät myös 

lähialat, kuten ravitsemus-, majoitus-, matkailu- ja kuljetuspalvelut (Ha-

lonen 2011c).

Cantellin (2001, 56) mukaan luovat, esteettisiä taitoja vaativat ammatit 

keskittyvät sinne, missä on otollinen kasvualusta uusille innovaatioille. 

Esimerkkeinä hän on maininnut Yhdysvaltojen autoteollisuuden design-

osastojen keskittymisen Los Angelesiin sekä Suomessa taiteilijoiden, de-

signereiden ja arkkitehtien klusteroitumisen pääkaupunkiseudulle. Kult-

tuuriklustereilla on ollut tutkimusten mukaan heijastusvaikutuksia myös 

muihin kaupungissa sijaitseviin toimintoihin; esimerkiksi yritysten tuo-

tekehittelyyn ja kaupungin imagon rakentumiseen.

Kulttuuriset osaamiskeskittymät luovat edellytyksiä innovatiiviselle 

yritystoiminnalle, luovien prosessien syntymiselle sekä taloudelliselle 

kehitykselle. Osaamiskeskittymät rakentuvat yhteistyöverkostojen ympä-

rille, joita voidaan kutsua kulttuurisiksi ekosysteemeiksi. Niitä voi raken-

tua esimerkiksi alueen kulttuuritapahtumien ja historiallisten kohteiden 

muodostaman tuotantoverkoston ympärille, jota yhdistää matkailullinen 

aspekti (Uotila 2011). Kulttuuriekosysteemi voi muodostua vanhojen teol-

lisuuspaikkakuntien yhteyteen muodostaen korvaavia elinkeinoja ja uutta 

liiketoimintaa entisiin tehdaskiinteistöihin. Vanhoja teollisuuskiinteistöjä 

(telakoita, kaivoksia, varastorakennuksia, juna-asemia, suuria tehtaita jne.) 

on monissa eurooppalaisissa kaupungeissa uudelleenrakennettu ja muu-

tettu luovien alojen keskuksiksi. Näissä lippulaivaprojekteissa taidegalle-

rioita, museoita ja konserttitaloja on käytetty mm. yksityisten sijoitusten ja 

pääomien houkuttelun välineenä hankkeissa, joissa vähittäismyynti, vapaa-

ajan toiminnot, liike-elämä, asuminen sekä kulttuuritoiminnot ovat muo-

dostaneet toisiaan täydentäviä ja vahvistavia kokonaisuuksia. (Ward 1998.)

Saksassa Nordheinin-Westfalenin osavaltiossa sijaitseva Ruhrin teol-

lisuusalueen on esimerkki kulttuuriperinteen uusiokäytöstä, jossa alueen 

markkinoinnin, luovien alojen yritysten ja matkailusektorin intressit ovat 

kohdanneet. Alueesta on kehitetty osin kulttuuriin nojautuen uutta mat-

riittävästi huomioon teollisuuden tarpeita tehdessään tutkimusta ja vastaa-

vasti teollisuus ei ole nähnyt tiede- ja tutkimusorganisaatioiden toimintaa 

itselleen tarpeeksi hyödyllisenä. (Panfilo & Karhunen & Miettinen 2007, 

13). Elinkeinoelämälähtöiselle soveltavalle tutkimustoiminnalle olisi täten 

kysyntää vaikkapa suomalais-venäläisen kulttuuriyhteistyön osa-alueena.

Innovaatioverkoston toimivuutta tarkasteltaessa tulisi huomiota kiin-

nittää esimerkiksi yritysten ja toimipaikkojen lukumäärään ja luonteeseen, 

koulutusorganisaatioiden monipuolisuuteen ja laatuun, tiede- ja teknolo-

giaperustaan (esim. yliopistot, tutkimuslaitokset, ammattikorkeakoulut), 

yrityspalveluiden saatavuuteen sekä paikallisten viranomaistahojen toi-

mintaan (ml. poliittinen päätöksenteko) (Kolehmainen 2004, 41). Kulttuu-

ritoiminnan ja luovien alojen yritysten näkökulmasta innovaatioympäristö 

koostuu seuraavista osa-alueista (Kainulainen 2005, 378):

•	 erilaisten kulttuurialojen ja luovien alojen organisaatioiden esiin-

tymistiheydestä (mukaan lukien kulttuurialan yritykset, kulttuu-

rihallinnon organisaatiot, vapaaehtoisjärjestöt, kulttuurihankkeet, 

taide- ja kulttuurilaitokset, kulttuurialan oppilaitokset, kulttuuri-

alan osaamiskeskukset, kulttuurin markkinointiorganisaatiot jne.)

•	 paikallisten organisaatioiden vuorovaikutuksesta, jonka kautta alu-

eille välittyy kulttuurialan osaamista, tietoa, ideoita, symboleja, 

kollektiivisia toimintamalleja, sääntöjä jne.

•	 kollektiivisesta tietoisuudesta, identiteetistä, yhteisestä territori-

aalisesta ja kulttuurisesta päämäärästä, kehittämisen visiosta tai 

missiosta koskien toimijoiden keskinäisten suhteiden pysyvyyttä, 

merkityksiä ja riippuvuuksia

Innovaatioverkostojen yhteydestä on tunnistettu kulttuurisia osaamiskes-

kittymiä, jotka ovat usein rakentuneet erilaisten kulttuuristen lippulaiva 

-hankkeiden (mm. Baltic -taidekeskus, Gatesheadin musiikkikeskus Sa-

ge) ympärille osana kaupunkien kehittämispolitiikkaa. Kulttuuriklusterit 

voivat rakentua myös tapahtumien ympärille (Kainulainen 2005). Tällöin 
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•	 Kulttuuripääoman muodot eivät ainoastaan toimi julkisin varoin 

rahoitettuina staattisina kohteina tai laitoksina, vaan niiden vai-

kutukset heijastuvat dynaamisesti luovaan ilmapiiriin; toiminto-

jen klusteroitumiseen ja verkostoitumiseen sekä uusien ideoiden 

ja tuotteiden synnyttämiseen.

•	 Kulttuuri toimii kaupunkien fyysisen ympäristön uudistamispro-

sessien dynamona, jossa paikallinen design ja yleisilme yhdisty-

vät paikalliseen identiteettiin ja kulttuuriseen omaleimaisuuteen.

•	 Kulttuuri toimii osana kaupunkien markkinointia ja imagojen ra-

kennusta, millä on yhteys investointien, yritysten, uusien asukkai-

den, työvoiman sekä matkailijoiden houkutteluun. 

•	 Kaupunkien uudistumisprosessien lähtökohtana ja moottorina kult-

tuuri synnyttää alueille uutta kriittistä massaa. Samalla kulttuuri-

set aktiviteetit eivät luo ainoastaan elinvoimaisuutta, osaamista ja 

energiaa alueille, vaan ne myös lisäävät alueella asuvien ihmisten 

kosmopoliittisuutta, sivistystä ja intellektuaalisuutta.

Kaiken kaikkiaan luovien alojen klusterit ja innovaatioympäristöt ovat rep-

resentaatioiden, oppimisen, vuorovaikutuksen ja innovaatioiden keskitty-

miä osana globaalia tuotantojärjestelmää (Amin & Thrift 1999, 13). Luovan 

talouden klusterit muodostavat paikallisia yhteenliittymiä, joiden kautta 

paikallistalouteen välittyy uutta kulttuurista osaamista ja tietoa (cultural 

knowledge pool) (Benneworth 2004). Klusterit toimivat uusien yritysten 

magneetteina ja innovaatioympäristöjen keskeisinä rakennusaineksina. 

Koska yritysten kilpailukyky perustuu entistä enemmän niiden innova-

tiivisuuteen, innovaatiopolitiikan peruskysymykseksi muodostuu, miten 

kehitetään innovaatioympäristöjä, joissa syntyy ja joihin hakeutuu uusia 

yrityksiä (Hautamäki 2009, 15).

Tähän kysymykseen vastaaminen on innovaatiopolitiikan ja luovien 

alojen kehittämisen keskeinen haaste lähitulevaisuudessa myös Venäjäl-

lä, mihin suomalais-venäläinen yhteistyö voi luoda osaltaan edellytyksiä.

kailun vetovoimatekijää. Lukuisten projektien turvin alueen teollisuus-

kulttuuri ja viihde on yhdistetty interaktiiviseksi elämysmaailmaksi, joka 

on tarjonnut puitteet erilaisille kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnoille (näyt-

telyille, konserteille, teatteriesityksille jne.). Alueella on järjestetty mm. 

kulttuurifestivaaleja osaksi restauroiduissa halleissa. Kaikkien toimenpi-

teiden ja hankkeiden tavoitteena on ollut Ruhrin alueen kokonaisvaltainen 

uudistaminen ja vetovoiman lisääminen. (Vilhula 2003.)

Luovien alojen keskittymät generoivat alueille erilaisia positiivisia ke-

hitysimpulsseja (Florida 2002; Benneworth 2004). Kulttuurisesti moniar-

voinen ilmapiiri ja luovat verkostot toimivat tutkimusten mukaan luovan 

ajattelun sekä uusien ideoiden tuottamisen kasvualustana ja innostavana 

ärsykkeenä. Kulttuuriteolliset instituutiot synnyttävät alueille uusia luo-

vien toimialojen tihentymiä. Eri toimintojen alueellinen läheisyys mah-

dollistaa luottamukseen, virikkeellisyyteen ja strategiseen kumppanuuteen 

perustuvan sisäsyntyisen sosiaalisen vuorovaikutuksen sekä kollektiivisen 

oppimisprosessin. Kehämäisenä prosessina luovien toimintojen tihentymä 

luo dynaamista kehittämisilmapiiriä, joka synnyttää uusia instituutioita, 

innovaatioita, houkuttelee osaajia sekä vaikuttaa yritysten investointiha-

lukkuuteen. (Montgomery 1995.)

Kaupunkien kehittämispolitiikassa luovien alojen keskittymillä on 

monia positiivisia heijastusvaikutuksia osana innovaatioympäristöä. Nii-

den merkityksiä voidaan jäsentää esimerkiksi seuraavasti (Montgomery 

1995, 143–144):

•	 Paikallisen kulttuuritarjonnan kulutus generoi kysyntää myös muil-

le tuotannonaloille vireyttäen paikallista talouselämää.

•	 Kulttuuripalvelut luovat perustan talouden ympärivuorokautiseen 

toimintaan luomalla ilta- ja yöelämään liittyviä palveluita ja toi-

mintamahdollisuuksia.

•	 Kulttuuri elävöittää kaupunkien keskustojen elämää muun muassa 

erilaisten tapahtumien ja festivaalien kautta.
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listattu tärkeimpiä innovatiivisia aloja, mutta niiden joukossa ei ole tois-

taiseksi ollut luovia aloja tai vapaa-ajan teollisuutta (Panfilo & Karhunen 

& Miettinen 2007, 23; ks. myös Zelentsova & Melvil 2011, 9). 

Koska Venäjän innovaatiojärjestelmä ei ole tunnistanut luovia alojen 

tai kulttuuriteollisuutta potentiaalisena kaupallistamisen ja taloudellisen 

kehityksen kohteena, olisi suomalaiselle kulttuurituotannolle ja yhteis-

työlle tältä osin olemassa Venäjällä olemassa selkeä yhteiskunnallinen ti-

laus. Samalla suomalaiset voisivat antaa tulevaisuudessa panoksensa sii-

hen, että luovat alat kytkeytyvät osaksi venäläistä innovaatiojärjestelmää. 

Myös innovatiivista toimintaa tukevien organisaatioiden historia on 

Venäjällä verrattain lyhyt. Varsinaisten innovaatiokeskusten ja teknolo-

giapuistojen perustaminen alkoi vasta Neuvostoliiton viimeisinä vuosina. 

Muutamat yliopistot alkoivat kehittää omia innovaatiokeskuksia 1980-luvun 

lopulla, ja vuonna 1990 käynnistettiin valtiollinen ohjelma teknologiapuis-

tojen perustamiseksi ja niiden toiminnan tukemiseksi. (Panfilo & Karhunen 

& Miettinen 2007, 6). Suomessa onkin ehdotettu mm. Suomen ja Venäjän 

yhteisen englanninkielisen innovaatiokorkeakoulun perustamista. Korkea-

koulu toimisi Lappeenrannassa, Espoossa ja Pietarissa (Mustajoki 2007,24). 

Suomalainen vastineena innovaatiokorkeakoululle voidaan pitää Aalto-yli-

opistoa, jonka perustamisen peruslähtökohta perustui luovan talouden lo-

giikkaan – talouden, kulttuurin ja teknologian monialaiseen yhdistämiseen 

osana tuotekehitysprosesseja. Esimerkiksi Aalto-yliopiston Arabus yritys-

hautomo tarjoaa monialaisen toimintaympäristön luovan alan yrittäjille. 

Myös Venäjällä innovatiivisten liikeideoiden toteuttajien ja luovien 

alojen yrittäjien keskuudessa on nähty tarvetta innovaatiotoimintaa tuke-

ville koulutus- ja kehittämispalveluille. Suomalaisten tutkimus- ja kehit-

tämistoiminta voi tällöin merkitä mm. 

•	 käyttäjä- ja kysyntäkeskeisen innovaatiotoiminnan edistämistä ja 

luovien alojen yritysten mukana oloa innovaatiohankkeissa

•	 luovien alojen yritysten tukipalvelujen kehittämistä (hautomot, ris-

kirahoitus, kulttuurivienti, kansainvälistyminen jne.)

Venäjällä ainoastaan Pietaria ja Moskovaa voidaan tällä hetkellä luon-

nehtia jälkiteollisiksi kaupungeiksi, jonne luovien alojen yritykset ja pal-

velut ovat pääosin keskittyneet (Zelentsova & Melvil 2011, 9). Muita kau-

punkeja leimaa enemmän teollisen aikakauden talous ja rakenteet. Täten 

Pietari ja Moskova omaavat parhaat edellytykset luovien alojen osaamis-

keskittymien ja innovaatioympäristöjen kehittymiselle.

2.6 Venäjä ja innovaatioympäristöt

Suomalaiset luovien alojen yritykset voivat toimia laajemman innovaa-

tioympäristön rakennusaineksina Venäjällä. Esimerkkinä innovaatioym-

päristöjen ja elinkeinoelämän Venäjä-yhteistyöstä mainittakoon FinRus/

FinNode -keskus -hanke. Hankkeen lähtökohtana oli se, että keskeisiä tut-

kimus- ja elinkeinoelämän kansainvälistymisen tukiorganisaatioita kes-

kittyisi samaan kohteeseen Pietarissa. Mallina on osittain ollut Kalifornia 

Piilaaksossa toimiva FinNode -keskus. Keskeinen ajatus keskuksessa oli 

muodostaa Finpron, Fintran, Finnveran, Tekesin, VTT:n ja Suomen Aka-

temian yhteisellä sijainnilla osaamis- ja teknologiapohjainen keskittymä. 

Keskus toimisi kosketuspintana venäläiseen osaamiseen, jota olisi mah-

dollista hyödyntää globaalissa liiketoimintaympäristössä yhdessä suoma-

laisen osaamisen kanssa. Samaan yhteyteen on kaavailtu myös tiloja yri-

tyksille, jolloin ylläpitäjänä toimisi jo nyt Pietarissa toimivaa Technopolis 

Oyj. (Lautanen 2008, 12.)

Kyseisen hankkeen lähtökohtana on ollut monialaisen osaamiskeski-

ttymän ja innovaatioympäristön rakentaminen, jonka yhtenä osa-alueena 

olisi luovien alojen kehittäminen. Venäjällä innovaatiotoiminnan kehittä-

minen on saanut huomiota vasta viime vuosina ja innovaatiojärjestelmiä 

on vähitellen pyritty kehittämään länsimaisten mallien suuntaan. 

Venäjän innovaatiojärjestelmille on kuitenkin edelleen tunnusomaista 

valtion keskeinen rooli. Lisäksi kulttuurin tai luovien alojen asemaa ei ole 

toistaiseksi tunnistettu tai tunnustettu Venäjällä innovaatioympäristöjen 

strategiseksi osa-alueeksi. Esimerkiksi Pietaria koskevissa tutkimuksissa on 
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Luovien alojen tukipalvelujen ja yhteistyöfoorumien kehittämisessä on 

täten olennaista huomioida mm. luovien alojen yritysten asema osana laa-

jempaa innovaatioiden ekosysteemiä. Tällöin kehittämispoliittiset haasteet 

voivat liittyä siihen, miten luovien alojen yritys 

•	 voi soveltaa joustavammin tutkimustuloksia kehittämistyössään

•	 osaa hyödyntää kansainvälistymisen mahdollistavia rahoituskana-

via ja yrityspalveluja

•	 saa osaavaa työvoimaa esimerkiksi toimiessaan Venäjä-yhteistyössä

•	 voi tukeutua veturiyritysten vetoapuun pyrkiessään Venäjän mark-

kinoille

Kaiken kaikkiaan Venäjä-osaamiselle ja sitä tukeville innovaatiopalve-

luille on tulevaisuudessa yhä enemmän kysyntää. Venäjä-osaaminen on 

Suomelle selkeä kilpailu- ja menestystekijä, jota tulee edelleen kehittää 

ja hyödyntää. Erilaisia innovaatiopalveluita olisi jatkossa osattava myydä 

esimerkiksi venäläisille yrityksille (Ollus & Torvalds 2005, 31-34). Kyse 

voi olla sekä luovien alojen tukipalveluista että laajemmin yritystoimintaa 

edistävistä asiantuntijapalveluista. Esimerkiksi luovien alojen yrityshau-

tomotoiminnalle nähdään tulevaisuudessa olevan Venäjällä yhä enemmän 

tarvetta, mihin suomalaiset kumppanit voivat antaa oman panoksensa (Ze-

lentsova & Melvil 2011).

•	 alueellisten luovien alojen ja muiden alojen yhteistyöfoorumien 

luomista osana innovaatioympäristöjen rakentumista ja monialais-

ten yritysverkostojen tukemista (Hautamäki 2009, 22).

Mainittujen kehittämispoliittisen toimenpiteiden toteuttajina ja innovaatto-

reina voivat jatkossa toimia suomalaiset luovien alojen yritykset, tutkijat ja 

kouluttajat osana Venäjän innovaatioympäristöjen rakentamista. Tämä edel-

lyttää myös Suomessa monipuolista yhteistyötä luovien alojen yritysten, 

muun teollisuuden, yrityspalvelujen sekä tutkimus- ja koulutuslaitosten 

välillä. Selvitysten mukaan luovien alojen yritykset kaipaavat yhteistyö-

alustoja, joissa voi tavata muita saman alan yrittäjiä. Yhteistyöfoorumien ja 

erilaisten ryppäitten ja klustereiden luomisen ja yhteenliittymien on näh-

ty vahvistavan saman alan yritysten keskinäistä synergiaa ja esimerkiksi 

hautomotoiminnasta on saatu hyviä tuloksia. Luovan talouden edistämi-

sessä on painotettu laajemman ”ekosysteemin” kehittämistä. (Nikula ym. 

2009b, 70). Hautamäen (2009, 9) mukaan innovaatioiden ekosysteemissä 

tarvitaan hyvin monenlaisia aineksia, joista tärkeimpiä ovat: 

•	 huippuyliopistot ja tutkimuslaitokset tuottavat tietoa ja koulutta-

vat osaajia yritysten ja yhteiskunnan tarpeisiin

•	 t&k -toiminnan rahoittajat sekä pääomasijoittajat turvaavat tuo-

tekehityksen sekä osaamisperustaisten yritysten perustamisen ja 

kasvun rahoituksen

•	 erikoistuneet yrityspalvelut tukevat yritysten perustamista ja me-

nestymistä (lakiasiat, markkinointi, johtaminen, kiinteistöpalvelut, 

muotoilu, yrityskiihdyttämöt jne.)

•	 riittävä, erikoistunut työvoimatarjonta, jossa on sekä huippuosaajia 

että tekeviä käsiä, turvaa uusien yritysten perustamisen ja kasvun

•	 alueella toimivat kansainväliset yritykset tarjoavat vetoapua ja 

markkinoita uusille yrityksille
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3. Luovien alojen Venäjä-yhteistyö
kiksi balettitaiteeseen liittyvä yhteistyö voi merkitä osaltaan myös paluuta 

suomalaisen kulttuurin ja taiteen juurille.

Luovien alojen yritysten kansainvälistymismotiivit liittyvät tutkimus-

ten mukaan kuitenkin ensisijaisesti markkinoiden laajentamiseen ja liike-

toiminnan kasvattamiseen. Toisinaan ulkomainen kysyntä voi olla vält-

tämättömyys yrityksen toiminnan kannalta. Lisäksi kansainvälistyminen 

tarjoaa laajemman asiakaskunnan ohella myös muita liiketoimintaa hyö-

dyttäviä tekijöitä, kuten uusia ideoita ja näkemyksiä sekä yrityksen aseman 

ja imagon kohentumista myös kotimarkkinoilla. Yrityksille voi tarjoutua 

esimerkiksi vientirengasyhteistyön avulla tilaisuus laventaa kotimaisten-

kin partnerien kirjoa. (Urmas ym. 2009a, 16.)

Haastattelujen ja kyselyjen tulosten perusteella Etelä-Savon ja Etelä-

Karjalan kulttuuritoimijoilla on monipuoliset yhteistyösuhteet erityisesti 

pietarilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Kyselyn mukaan yhteistyö-

tä on tehty mm. seuraavilla kulttuurialoilla: 

•	 kulttuurihistoria

•	 musiikki 

•	 käsi- ja taideteollisuus 

•	 elokuva 

•	 kirjallisuus 

•	 kuvataide 

•	 näyttämötaide 

•	 rakennustaide 

•	 tanssi

•	 valokuvaus

Venäläisinä yhteistyökumppaneita mainittiin mm. seuraavat tahot:

•	 Petroskoin Baletti 

•	 suomalais-ugrilaisten kulttuurien edustajat ja tekijät

•	 Pietarin kuvernöörin orkesteri (Romanssimusiikkia -tapahtuma) 

3.1 Havaintoja kulttuuriyhteistyön nykytilasta ja yhteistyömuodoista

Tutkimusten mukaan luovien alojen yritysten kiinnostus kansainväliseen 

yhteistyöhön vaihtelee kulttuurimuotojen välillä. On havaittu, että esi-

merkiksi elokuva- ja tv-tuotanto-, käsityö- ja muotoilupalvelualan yrityk-

set suhtautuvat kansainvälisyyteen positiivisimmin. Sen sijaan musiikki- 

ja ohjelmapalvelualan sekä viestintäalan yrityksissä on muita toimialoja 

enemmän niitä, jotka eivät ole kiinnostuneita kansainvälistymisestä. (Ur-

mas ym. 2009b, 29.)

Selvityksen aikana tehdyn kyselyn perusteella Etelä-Savon ja Etelä-Kar-

jalan kulttuuritoimijat näkevät Venäjä-yhteistyön (erityisesti Pietarin osal-

ta) tarpeelliseksi. Kyselyn tulosten mukaan suurin osa (68 %) vastaajista 

(66) koki Pietariin tai Pietarin alueelle suuntautuvan yhteistyön lisäämi-

sen tärkeäksi oman kulttuurityön kannalta. Yhteistyö koettiin luontevak-

si erityisesti Pietarin alueellisen läheisyyden sekä rikkaan ja laadukkaan 

kulttuurielämän johdosta. 

Venäläinen kulttuuri on historian kuluessa heijastunut monin tavoin 

suomalaiseen kulttuuriin, mikä voi vielä tänäkin päivänä olla yhteistyön 

perustana. Haastatteluissa nousi esille esimerkiksi se, miten venäläinen 

balettitaide on vaikuttanut suomalaiseen tanssitaiteeseen. Tällöin esimer-
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•	 Sirkuskoulu Gatsinassa 

•	 Viipurin lasten kuvataidekoulu 

•	 Pushkinin lastenkirjasto 

•	 Eremitaasin musiikkiakatemian säätiö 

•	 Mariinski Kannon Dance Company 

Loisa (2010) on tarkastellut Etelä-Savon ja Keski-Suomen luovien alojen 

toimijoiden kansainvälistä toimintaa. Yleisimpiä yhteistyömuotoja olivat 

mm. toimiminen ulkomailla taiteilijaresidenssissä sekä taitelijavaihdot. 

Monilla kulttuuritoimijoilla oli ollut myös erilaisia kansainvälisiä työti-

laisuuksia, joihin kuului mm. teosten myyntiä, tilaustöiden valmistamis-

ta, konsertteja ja kiertueita, näyttelyitä, työskentelyjaksoja, elokuvatuo-

tantoja, musiikin levytyksiä ja neuvotteluja kansainvälisistä levytyksistä, 

festivaaliesiintymisiä, opetus- ja asiantuntijatehtäviä (kuten mestarikurs-

sit ja kilpailujen juryjen jäsenyydet), kirjailijavierailuja, sopimuksia kirjo-

jen käännöksistä, messuja, workshopeja, luentoja ja esiintymisiä. Lisäksi 

epävirallisempi ammatillinen yhteistyö saattoi sisältää mm. toimintaa am-

mattilaisten kansainvälisissä järjestöissä, konferensseissa, seminaareissa, 

festivaaleilla, taideleireillä ja taiteilijatapaamisissa.

Kyselyn ja haastattelujen mukaan Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan kult-

tuuritoimijoiden keskeisiä Venäjä-yhteistyömuotoja ovat olleet mm. 

•	 näyttelyvaihto 

•	 kaupankäynti

•	 taidekasvatus 

•	 avustustoiminta (mm. lastenkotien auttaminen, rakennusten kun-

nostus) 

•	 taideteosten vaihto, lainaus ja vuokraus 

•	 taiteilijavaihdot (mm. kirjailijavaihto, lumen ja jään veistäjät, venä-

läisten kansantanssi- ja teatteriryhmien tuonti Suomeen) 

•	 asiantuntijavaihto 

•	 sukukansojen kulttuurivaihto (suomalais-ugrilaiset kulttuurit) 

•	 Pietarin Rimski Korsakovin opettajat

•	 Svetogorskin koululaiskonsertit 

•	 St. Petersburg School for Traditional Culture

•	 Andrei Budaevin näyttely 

•	 Tsarskoje Selon valtiollinen museo 

•	 Pavlovskin valtiollinen museo 

•	 Valtiollinen A.V. Suvorov-museo

•	 Pietarin Venäläinen museo 

•	 Pietarin taideakatemia 

•	 Preobrazhenskin henkivartiokaartin rykmentti

•	 Pietarin kansainvälinen balettifestivaali 

•	 Mariinski-teatteri

•	 Eremitaasi 

•	 Repin Academy 

•	 Eifman Ballet 

•	 Mihailovski-teatteri 

•	 Petroskoin Musiikki- ja Draamateatteri

•	 Russian Gollege for Traditional Culture, St Petersburg 

•	 State Museum of the History of Professional Education 

•	 State Stighlitz Academy for Art and Design 

•	 Pietarin kaupungin historian museo 

•	 Teatterialan kouluttajat ja -organisaatiot

•	 Nukketeatteri Kukolnyj dom (puppet House)

•	 Teatteri Comic Trust, nukketeatteri Brodyashaya sobochka

•	 Viipurin teatteri 

•	 Pietarin I.E Repin instituuutti (Pietarin kuvataideakatemia)

•	 Pietarin suomalainen musiikki-instituutti 

•	 Nykykirjallisuuden ja kirjojen keskus

•	 Mikhailovsky Theatre 

•	 Artemida, johtajuusinstituutti 

•	 Pietarin Telekommunikaatioyliopisto 

•	 Pietarin kaupungin kulttuuriohjelmien instituutti 
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puen sellaisia, että jotkut painottavat enemmän tiedeaspektia ja jotkut 

kulttuurinäkökulmaa. Meillä painotus on lähes kokonaan kulttuuris-

sa. Meidän suurin ja merkittävin hanke on tällä hetkellä suomalainen 

muotoilu ja arkkitehtuuri, joka alkoi vuonna 2010 ja jatkuu ainakin 

2012 loppuun asti, koska Helsinki on ensi vuoden design -pääkau-

punki. Sitten on kohti Viipuria Musiikkifestivaali, joka on jatkunut 4 

vuotta. Sen päätapahtumana on viikon kestävä musiikkitapahtuma 

Karjalan kannaksen eri kaupungeissa. Siellä on suomalaisia ja venä-

läisiä muusikoita. Sitten on lasten kulttuuriprojekti. Nämä ovat puh-

taasti kulttuuria. Sen lisäksi järjestämme suomalais-venäläisiä dialo-

geja, luentosarjoja, kerran kuukaudessa, joihin kutsutaan yliopistoilta 

ja Aleksanteri-instituutista luennoitsijoita ja Venäjä-asiantuntijoita. 

Sitten on myös Suomen ja Ruotsin kielen opiskelijoille järjestetty epä-

muodollisia keskustelu- ja opiskelutilaisuuksia.

Tutkimusten mukaan luovien alojen toimijoiden kansainvälistymisen ta-

vat ja muodot vaihtelevat suuresti, koska kyseessä on varsin heterogeeni-

nen ryhmä. Kansallisella tasolla tarkasteltuna Suomessa toimivien luovien 

alojen yritysten keskeisiä kansainvälisen yhteistyön muotoja ovat olleet 

mm. asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja jakelukanavien kohtaami-

nen kohdemarkkinoilla sekä verkostojen ja henkilökohtaisten suhteiden 

luominen. Varsinaista vientiä tai tuontia luovilla aloilla on ollut varsin 

vähän, ja monilla aloilla kulttuurivaihto ja kotikansainvälistyminen ovat 

edelleen merkittäviä kansainvälisyyden muotoja. Viennin osuus on tosin 

vaihdellut suuresti toimialojen mukaan ja esimerkiksi pelialalla viennin 

osuus on erittäin suuri. (Nikula ym. 2009a, 10.) Kaiken kaikkiaan suoma-

laisten luovien alojen yritysten tärkeimpiä kansainvälistymisen muotoja 

ovat olleet (Urmas ym. 2009b, 39):

•	 välitön vienti (suoraan asiakkaalle)

•	 ulkomaisten asiakkaiden palvelu

•	 suora vienti (ulkomainen maahantuoja, agentti tms.)

•	 produktioiden tuonti (esim. koulukonsertit, tanssitapahtumat, sir-

kusesitykset) 

•	 koreografien ja lavastajien tuonti/vienti festivaaleille 

•	 luennot, seminaarit, yhteisjulkaisut

•	 yhteisten kulttuuritapahtumien järjestäminen (mm. venäläis-suo-

malaiset museopäivät, suomalais-venäläinen vappujuhla kampus-

festareilla, oopperayhteistyö) 

•	 kokousten ja konferenssien järjestäminen yms. 

•	 opiskelija- ja opettajavaihto 

•	 yhteiset videotuotannot 

•	 bändivaihto 

•	 tutustumis- ja esittelykäynnit 

•	 lasten kulttuuriprojektit (mm. yhteistyö lastenkirjallisuuden alalla, 

nukketeatterifestivaali),

•	 suomalais-venäläinen kulttuurifoorumitoiminta 

•	 matkatoimistoyhteistyö (mm. venäläisten asiakkaiden tuominen 

Suomeen) 

•	 tutustuminen venäläiseen ruokakulttuuriin 

•	 yhteiset rakennusprojektit 

•	 oppilaitos- ja tutkimuslaitosyhteistyö (projektit, opettaja- ja tutki-

javaihto, kaksoistutkinnot, yhteiset seminaarit jne.) 

Venäläisillä esiintyjillä on ollut keskeinen asema esimerkiksi monissa kult-

tuuritapahtumissa (mm. Jäälinna-festivaali, Mikkelin Musiikkijuhlat/Ger-

giev Festival, Savcor Ballet, Savonlinnan Balettijuhlat, Savonlinnan Oop-

perajuhlat). Merkittävä ja potentiaalinen yhteistyötaho Kaakkois-Suomen 

kulttuuri- ja luovien alojen toimijoille on ollut mm. Suomen Pietarin ins-

tituutti, joka toteuttaa suomalais-venäläisiä kulttuuriprojekteja:

Suomen Pietarin instituutti on osa Suomen kulttuuri-instituuttien ver-

kostoa, jotka sijaitsevat ympäri maailmaa. Ne ovat instituutista riip-
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•	 tiedon saatavuus rahoitusmahdollisuuksista ja muista kansainvä-

listymispalveluista 

•	 rahoituksen ja muiden kansainvälistymispalveluiden hakuproses-

sien koettu hankaluus 

Urmaksen (2009, 16-17) mukaan monet mainituista kansainvälistymisen 

esteistä on ratkaistavissa mm. managerien, tuottajien tai agenttien avul-

la. Lisäksi voidaan kehittää yhteistyötä muiden yritysten kanssa, vahvis-

taa neuvonta- ja tukipalveluja, koulutusta sekä tieto- ja rahoituspalveluja. 

Joka tapauksessa luovien alojen yritysten kansainvälistymisen haas-

teet ovat monilta osin samoja kuin yleiset kulttuuriviennin esteet. Suo-

malaisen kulttuuriviennin esteet ovat liittyneet hallinnollisiin, sisällöl-

lisiin sekä toimintakulttuureihin liittyviin tekijöihin. Opetusministeriön 

(2008, 41) mukaan kulttuuriviennin suurimpia esteitä ovat puutteet liike-

toimintaosaamisessa, markkinoinnissa, verkostoitumisessa ja brändäyk-

sessä. Kulttuuriviennin haasteet kiteytyvät täten kulttuuriliiketoiminnan 

peruslähtökohtiin, joita ovat (Leikola & Leroux 2006, 19):

•	 yrittäjyyden ja liiketoiminnan kehittäminen

•	 pääsy jakeluteihin

•	 tuotesyklien aikaansaaminen

•	 promootio, markkinointi, viestintä 

Selvitysten mukaan kulttuuripalvelujen viejiltä puuttuu liiketoiminnal-

lista osaamista. Myös kulttuuriviennin yhteydessä tuotteistamista tulisi 

kehittää. Kyky kansainväliseen markkinointiin on kulttuuriviennin pe-

rusedellytys, mutta markkinointi on koettu monella kulttuurin alalla vie-

raaksi (Niinikoski & Kiiski 2007, 19-20). Tämä liittyy osin erilaisiin arvo-

lähtökohtiin. Liiketalous ja kulttuuri/taide on saatettu nähdä toisilleen 

vieraina yhteiskuntaelämän osa-alueina. Esimerkiksi kymmeniä vuosia 

jatkuneen kulttuuriteollisuuskritiikin yhteydessä on käyty runsaasti kes-

kustelua mm. taiteen autonomian ja kaupallisuuden välisestä jännitteestä. 

•	 tuonti

•	 alihankkijoiden toiminta ulkomailla

•	 epäsuora vienti (kotimaisten välikäsien kautta)

•	 ulkomaisten työntekijöiden hankkiminen

•	 Internet-kaupankäynti ulkomaisten asiakkaiden kanssa

•	 lisensointi ulkomaille

•	 alihankkijana toimiminen ulkomaiselle päämiehelle

•	 yhteistyön tekeminen Suomessa ulkomaisten yritysten kanssa

•	 yhteisyrityksen perustaminen ulkomaisen kumppanin kanssa

•	 muu toimipiste ulkomailla

•	 tytäryritys ulkomailla

•	 yritys hankkinut ulkomaisen lisenssin/lisenssejä

•	 edustusto ulkomailla

•	 franchising ulkomailla 

3.2 Yhteistyön esteitä ja haasteita

Kansainväliseen toimintaan liittyy monia haasteita ja epävarmuustekijöi-

tä. Urmas (2009a, 16-17) on jakanut luovien alojen yritystoiminnan kan-

sainvälistymisen haasteet on kokoavasti kysyntä- ja resurssitekijöihin. Ky-

syntätekijöitä ovat:

•	 asiakkaiden saavuttamisen vaikeus 

•	 yhteistyökumppaneiden löytämisen vaikeus 

•	 kotimarkkinakysyntä on riittävä 

Resurssitekijöitä puolestaan ovat:

•	 ajan puute 

•	 kansainvälistymisosaamisen puute 

•	 rahoitusmuotojen epäsopivuus luovien alojen 
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teen yhdestä paikasta, tiedon helppokäyttöisyyteen, palvelujen suuntaami-

seen ja räätälöimiseen luoville aloille, palveluntarjoajien toimialakohtai-

seen osaamiseen, kohdemarkkinoiden toimintaympäristön tuntemukseen, 

pitkäjänteisiin tukimuotoihin sekä erityisosaamiseen tukien hakemisen 

osalta. Usein on todettu, että olemassa olevat yrityspalvelut eivät aina so-

vellu sellaisenaan luoville aloille. Tutkimusten mukaan kansainvälistymis-

palvelujen käytön esteitä luovilla aloilla ovat olleet mm. yritysten pieni 

koko, palveluita koskevan tiedon hajanaisuus, toimintamallien soveltu-

mattomuus luoville aloille, palvelujen korkea hinta sekä omarahoituksen 

suuruus. (Nikula ym. 2009b, 99.)

Selvityksissä on nostettu esille kansainvälistymispalveluita, joita luo-

vien alojen yrityksille tulisi kehittää ja räätälöidä. Esimerkkinä voidaan 

mainita erityisesti luoviin aloihin keskittyvät yritysneuvojat, joita toimii 

jo muutamilla paikkakunnilla. Lisäksi esille on tullut monia kulttuuriala-

kohtaisia tarpeita, joihin on toivottu erilaisia räätälöityjä instrumentteja. 

Esimerkiksi tanssialalla on kaivattu palvelupistettä, johon voi ottaa yhteyt-

tä ongelmatilanteiden syntyessä ja tietotarpeiden syntyessä. Tapahtuma-

tuotannon osalta tukea on kaivattu mm. verkostoitumisessa, tutkimus- ja 

kehitystyössä sekä pilottihankkeissa. (Nikula ym. 2009b, 91-92.)

Haastatteluissa ja kyselyissä nousivat esille seuraavat Venäjä-yhteis-

työn haasteet ja esteet:

•	 toimialaa ja erityissanastoa tuntevien tulkkien saatavuus 

•	 yhteistyötahojen molemminpuolinen ymmärrys liiketoiminnan 

lainalaisuuksista (mm. markkinoinnista, logistiikasta ja palvelu-

jen paketoinnista) 

•	 matkailunäkökulman kytkeminen kulttuuriyhteistyöhön

•	 venäläisen toimintakulttuurin tuntemus ja venäläisen byrokrati-

an hallinta

•	 molemmin suuntaisten hyötyjen hahmottaminen ja määrittely

•	 parhaiden asiantuntijoiden käyttö yhteistyön tukena

Toisaalta viime vuosina on yhä useammin todettu, että talouselämä tarjoaa 

myös taiteilijoille uusia toimintamahdollisuuksia.

Kulttuuriviennin yhteydessä juuri tuottajuuteen liittyvä osaaminen 

on nähty varsin yleiseksi ongelmaksi. Tuottajuuden ja kulttuuriviennin 

haasteet sekä ongelmat ovat liittyneet mm. vientikelpoisuuden määritte-

lyyn sekä jakeluteiden ja ansaintalogiikkojen toimivuuteen. Esimerkiksi 

ansaintalogiikan toimivuudella on viitattu siihen, että toimialalla vallit-

see riittävän yhtenäinen näkemys ostajan ja myyjän sekä mahdollisten vä-

littävien organisaatioiden kesken tulojen jaosta, maksuista ja oikeuksista 

(Leikola & Leroux 2006, 40-43). Kaikille osapuolille on oltava selvää, mitä 

myydään, mille asiakasryhmälle ja miten tulot jaetaan.

On myös huomioitava, että luovien alojen yritysten välillä on eroja sii-

nä, miten yrityksen ansaintamalli linkittyy itse luovaan toimintaan. Osas-

sa menestystarinoita luovaa toimintaa harjoittava henkilö on tuotteistanut 

oman taiteen tekemisensä yritystoiminnaksi. Toisten yritysten liiketoimin-

ta sijaitsee puolestaan taiteentekijän ja markkinan rajapinnassa, jolloin 

niiden ansaintamalli perustuu ensisijaisesti myyntiin ja markkinointiin. 

(Handelberg & Karhunen 2009b, 21.). Toisaalta sama yritys voi toimia sekä 

arvoketjun alkupäässä taiteellisen sisällön luojana että loppupäässä mark-

kinoinnin ja jakelun parissa.

Mainituista kansainvälistymisen haasteista johtuen erilaisten tukipal-

veluiden kehittäminen on tärkeää. Tukipalvelujen merkitys korostuu erityi-

sesti pienten luovien alojen yritysten kohdalla, joiden resurssit kansainvä-

liseen toimintaan ovat rajallisimpia. Luovien alojen yrityksille suunnatut 

julkiset kansainvälistymispalvelut, kuten koulutus, neuvonta ja konsul-

tointi, parantavat ulkomaantoimintojen aloittamisen edellytyksiä. Yrityk-

set kaipaavat ohjausta esimerkiksi rahoitusmahdollisuuksien hyödyntä-

misessä sekä verkostoitumisessa muiden suomalaisyritysten kanssa osana 

kansainvälisen toiminnan aloittamista (Urmas ym. 2009b, 59).

Tutkimuksissa esille tulleet luovien alojen tukipalvelujen kehittämis-

tarpeet ovat liittyneet tuottaja/manageri -toimintaan, yhteistyöalustojen 

luomiseen, vientirenkaiden toimivuuteen, palvelujen ja tietojen saatavuu-
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kiinnostavia toimintamuodoiksi. Toimintatavasta riippumatta yhteistyö 

useamman yrityksen kesken voi jakaa kustannuksia sekä riskiä. (Urmas 

ym. 2009a, 18.)

Myös Leikolan ja Lerouxin (2006, 54) mukaan kulttuuriviennin haas-

teet liittyvät juuri markkinointiin, myyntiin ja myynninedistämiseen, jot-

ka on heidän mukaansa syytä erottaa toiminnallisesti ja käsitteellisesti 

toisistaan. Markkinointiosaamiseen kuuluvat heidän mukaansa ainakin 

seuraavat osa-alueet:

•	 tuotteistus (yksiköiden, tuoteperheiden, tuotekokoonpanojen, laa-

tumääritysten, takuiden, perus- ja lisäpalvelukokonaisuuksien yms. 

rakentaminen, ylläpito ja kehittäminen)

•	 hinnoittelu (ostotapojen, yksikköhintojen, myyntierien, maksuehto-

jen, alennuspolitiikkojen ym. rakentaminen, ylläpito, kehittäminen)

•	 myyntikanavat (myyntipaikkojen ja -väylien sekä jakelulogistiikan 

rakentaminen, ylläpito ja kehittäminen)

•	 markkinoiden tuntemus (asiakkaiden, käyttäjien, vaikuttajien ja vä-

likäsien vaatimusten ja käyttäytymismallien tunnistaminen, niiden 

ennakointi ja niihin vastaaminen)

•	 menekin edistäminen eli promootio markkinointikeinojen valikoi-

man (markkinointimixin) avulla, mm. mainonnalla ja tiedotuksella

Luovien alojen yritystoiminnan kansainvälistymisen perushaasteet kyt-

keytyvät täten markkinoinnin kilpailutekijöihin, jotka liittyvät tuotteen 

erityispiirteisiin, asiakaspalveluun, ansaintamalliin ja hinnoitteluun, saa-

tavuuteen ja markkinointikanaviin, markkinointiviestintään ja suhdever-

kostoon (Bergström & Leppänen 2009). Myynnin ja markkinoinnin osalta 

kansainvälistymisen haasteet liittyvät esim. agentin, jakelijan ja tapahtu-

mien käyttöön myynti- ja markkinointikanavina (Leikola & Leroux 2006, 

57). Esimerkiksi kulttuuritapahtumia voidaan käyttää vaikkapa käsi- ja tai-

deteollisuustuotteiden markkinoinnin ja jakelun instrumenttina. Tapahtu-

miin osallistuminen ja niiden tehokas hyödyntäminen edellyttää luovien 

•	 kotimaisten yhteistyöverkostojen rakentaminen Venäjä-yhteistyö-

hön mittakaavaetujen saavuttamiseksi (koskien niin yhdistyksiä, 

yrityksiä, kulttuuritoimijoita kuin julkista sektoriakin)

•	 erot kulttuuri- ja taidekäsityksissä

•	 erot koulutusjärjestelmissä

•	 rahoituksen saatavuus.

Esille nousseet Venäjä-yhteistyön haasteet kytkeytyvät monilta osin kansal-

lisesti tunnistettuihin kulttuuriviennin haasteisiin, jotka liittyvät seuraa-

viin osa-alueisiin (Opetusministeriö 2007c, 16, Opetusministeriön 2008, 

38): 

•	 kulttuurin toimialojen yritystoiminnan kehittämiseen

•	 vientitoiminnan kannalta merkittävien klustereiden ja verkostojen 

vahvistamiseen

•	 kansainväliseen markkinointiin ja promootioon

•	 kulttuuriviennin rakenteiden ja tietoperustan vahvistamiseen

•	 kansainvälisen kulttuuriyhteistyön ja -vaihdon kehittämiseen

•	 kulttuuriviennin kannalta kilpailukykyisen lainsäädännöllisen toi-

mintaympäristön aikaansaamiseen.

•	 kulttuuritoimialojen manageri-, johtamis- ja vientiosaamisen ke-

hittämiseen. 

3.2.1 MYYNTI JA MARKKINOINTI

Markkinointi on nähty luovien alojen yritysten keskeiseksi kansainvälis-

tymisen esteeksi, sillä yrityksillä on ollut vaikeuksia tavoittaa ja tunnistaa 

asiakkaita kansainvälisillä markkinoilla. Siksi esimerkiksi Internet-kau-

pankäynti kiinnostaa yrityksiä. Useampaa yritystä ja jopa useampaa luo-

vaa toimialaa palveleva Internet-kauppa voisi myös olla toimiva ratkaisu 

esimerkiksi Venäjän markkinoilla. Samoin yhteiset markkinointitoimen-

piteet kuten yhteisnäyttelyt ja vientirenkaat on nähty yritysten kannalta 



72 LUOVAN SUOMEN JULKAISUJA 6 73

listymispalvelujen käyttöä. Pienet yritykset eivät pääse hyödyntämään 

kansainvälistymistukia ja rahoitusinstrumentteja, koska niillä ei ole tar-

vittavia resursseja panostaa hankkeisiin tai palveluihin vaadittavaa omaa 

osuutta. Esimerkiksi Finpron ja Tekesin palveluja on pidetty liian kalliina 

pienille yrityksille. (Nikula ym. 2009b; Urmas ym. 2009a, 18.)

Yritysten pienestä koosta aiheutuvat ongelmat voidaan kiertää esimer-

kiksi kokoamalla yrittäjiä ryppäiksi tai ryhmiksi. Tällöin yritykset voisi-

vat helpommin ja resursseja säästäen ratkaista pienen koon aiheuttamat 

esteet sekä kansainvälistymisessä että kansainvälistymispalvelujen käy-

tössä. Hyödyllisiksi on nähty sellaiset ratkaisut, joissa esimerkiksi saman 

alan yritysten ympärille kehitetään jokin yhteinen teema ja jonka ympä-

rille rakennetaan yhteinen konsepti ja haetaan yhteinen jakelukanava. 

Myös markkinointi ja brändääminen sekä jälleenmyyntitahojen merkitys 

on nostettu esille yhteistyöverkostojen rakentumisen osa-alueena. Jouk-

kovoiman hyödyntäminen voi toteutua konkreettisesti myös esimerkiksi 

hankkimalla yhteiset liiketilat tai järjestämällä yhteisiä PR- tai myyntiti-

laisuuksia useamman saman alan yrittäjän kanssa. Lisäksi vientirenkaat 

on koettu vaihtelevasti sopiviksi tai epäsopiviksi luoville aloille. Esimer-

kiksi käsityöalalla on viime vuosina perustettu vientirengastoimintaa, ja 

esittävien taiteiden alalla on haluttu myös ottaa käyttöön vientirengasjär-

jestelmä. (Nikula ym. 2009b; Urmas ym. 2009a, 18.)

Myös kansainvälisessä hanketoiminnassa tavoitteena tulisi olla mah-

dollisimman monipuolisen synergian hyödyntäminen. Monet menestys-

ideat syntyvät uusien ideoiden yhdistämisestä ja erilaisista yhteenliitty-

mistä. Kansainvälistä yhteistyötä edistävien hankkeiden yhtenä tehtävänä 

tulisikin olla yhteistyöfoorumien organisointi. Hankkeiden aikana pienet 

yrittäjät voivat tehdä tahoillansa myynti- ja markkinointityötä ja markki-

noida ristiin toistensa tuotteita. 

Kaiken kaikkiaan verkostojen rakentaminen on luovien alojen toimi-

joiden kansainvälistymisen peruslähtökohta. Ulkomaan markkinoille voi-

daan suuntautua niin kotimaisten kuin ulkomaisten verkostojen kautta. 

Esimerkiksi toimialajärjestöt ja tiedotuskeskukset ovat tarjonneet osan ver-

alojen yrityksiltä suunnitelmallisuutta ja selkeää markkinointistrategiaa, 

josta tapahtumien käyttö nähdään osana laajempaa markkinointimixiä. 

(Leikola & Leroux 2006, 59). 

Festivaalit voivat toimia kulttuurituotteiden ja palvelujen myyntika-

navia markkinointifunktion rinnalla. Menestyneimmät festivaalit ovatkin 

kasvattaneet kylkeensä myös yritysten välisiä markkinointifoorumeja, mes-

suja ja erilaisia yritystilaisuuksia, joiden avulla helpotetaan myyntikanavi-

en luomista (Leikola & Leroux 2006, 61). Toisaalta tutkimuksissa on tuotu 

esille, että kulttuuritapahtumien järjestäjät voivat vieroksua kaupallisuu-

teen liittyvää markkinahenkisyyttä, mikä voi rajoittaa tapahtumien hyö-

dyntämistä yritysten markkinoinnin instrumenttina (Kainulainen 2005, 

214-225). Oleellista näin ollen luovien alojen yritykselle on hahmottaa se, 

minkä tyyppinen tapahtuma soveltuu oman tuotteen myynti- tai markki-

nointikanavaksi esimerkiksi Venäjällä.

Pohtimisen arvioinen asia luovien alojen yritysten Venäjä-yhteistyön 

osalta onkin se, voidaanko festivaaliosaamista, markkinointia ja messu-

toimintaa yhdistämällä kehittää luovien alojen yrityksille uusia yhteistyö-

muotoja Venäjä-viennin ja -tuonnin edistämiseen. Tämä voi konkretisoi-

tua paitsi tapahtumien yhteydessä myös erilaisten roadshow -kiertueiden 

muodossa tai niiden yhdistelmissä, joilla esiteltäisiin lanseerattuja tuot-

teita tai palveluja venäläisille asiakkaille. 

3.2.2 VERKOSTOITUMINEN

Kuten aiemmin on todettu, luovien alojen yritykset ovat yleensä pieniä, 

millä on oma vaikutuksensa niiden kykyyn ja haluun kansainvälistyä. 

Yritysten pientä kokoa on pidetty luovien alojen yritystoiminnan yleise-

nä kansainvälistymisen esteenä ja haasteena. Koska resurssit ovat vähäiset 

toiminnan laajentamiseksi kansainväliseksi niin samalla myös yritysten 

mahdollisuudet investoida kansainvälistymiseen ovat olleet hyvin vähäi-

set. Toisinaan mikroyritykset ja yrittäjät ovat saattaneet kokea kotimark-

kinakysynnän riittäväksi. Yritysten pieni koko haittaa myös kansainvä-
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käyttötilanteessa (esim. matkailukohteessa). Toimintamalliin liittyy ajatus 

ns. neloskierteestä (quadruple Helix), jolla tarkoitetaan julkisen sektorin, 

elinkeinoelämän, tutkimuksen ja käyttäjien (kansalaiset, kuluttajat, asuk-

kaat, työntekijät ja vapaa-ajanviettäjät) välistä yhteistyötä esimerkiksi mat-

kailukohteiden ohjelmapalvelujen ja tapahtumien suunnittelussa (Rönkä 

& Orava 2007, 29). 

Elämyspalvelujen tuotekehitysalustan kantavana ideana on erilaisten 

toimijoiden ja asiantuntijoiden voimavarojen yhdistäminen ja monialai-

sen vuorovaikutuksen tukeminen. Pyrkimyksenä on osaamisen täydentä-

minen, tietojen jakaminen ja työnjako esimerkiksi teknologisen osaamisen 

ja taiteellisen luovuuden välillä. Elämyspalvelun suunnittelijoina voivat 

toimia samanaikaisesti esimerkiksi muotoilijat, käsikirjoittajat, tuottajat 

ja säveltäjät. Vastaavasti tuotekehityksessä voidaan huomioida informaa-

tio- ja mediateknologian, arkkitehtuurin ja sisustuksen mahdollisuudet 

käyttäjäkokemuksiin nojautuen. Jotta vuoropuhelua eri osaajien välille 

syntyy, on venäläisten ja suomalaisten luovien alojen yhteishankkeissa ja 

kehittämistyössä tuettava monialaisten tuotekehitysympäristön suunnit-

telua, mikä edellyttää taitavaa verkostojen johtamista. Elämyspalvelujen 

monialainen tuotteistaminen voi liittyä myös arvoketjun eri vaiheisiin; ta-

rinallisuuteen ym. sisällön luomiseen, tuotteiden paketointiin, jakeluun, 

asiakaslähtöisten prosessien kehittämiseen, elämyksellisten elementtien 

hyödyntämiseen markkinoinnissa, tuotteen brändin kehittämiseen sekä 

palvelujen toimintaympäristön suunnitteluun. 

Toisaalta living lab -ajattelun perusajatus, yhteissuunnittelu, haastaa 

perinteisen lineaarisen arvoketjun tuotantoprosessin jäsentäjänä, sillä tuo-

tanto ja kulutus ovat muuttuneet yhä useammin yhtäaikaisiksi ja rinnak-

kaisiksi prosesseiksi, jossa molemmat osa-alueet tukevat toisiaan. Living 

lab -ajattelun käyttäjälähtöisyys merkitsee kuitenkin sitä, että kuluttaja on 

tullut yhä keskeisempään asemaan osana tuotesuunnittelua. Tuotteiden 

suunnittelijat ja kuluttajat määrittelevät tällöin käyttäjien tarpeita, halu-

ja, motiiveja ja kokemuksia yhteissuunnitteluprosessissa. Tulevaisuuden 

kulttuurituotannossa on yhä keskeisempää living lab -tyyppisten yhteis-

kostoista kokoamalla yhteen kansainvälistymismahdollisuuksia aloiltaan 

ja yleensä näillä tahoilla työskentelevillä on laajat ja kattavat kansainväli-

set kontaktit. Myös kuuluminen kansainvälisiin järjestöihin on ollut mer-

kittävässä roolissa osana kansainvälistymisestä. (Nikula ym. 2009b, 56-57)

Yhteenliittymiä on yleisesti ollut enemmän saman alan toimijoiden 

kesken, mutta joukkovoimaa voidaan hyödyntää myös edistämällä toimi-

alarajat ylittäviä yhteistyömuotoja. Laaja-alainen yhteistyö mahdollistaa 

luoville aloille tyypillisten monialaisten palveluinnovaatioiden siirtämi-

sen kansainvälisiin yhteyksiin. 

Yksi tärkeimmistä tavoista edistää luovien alojen kansainvälistymistä 

on hybridisten yhteistyöalustojen luominen luovien alojen ja muiden toi-

mialojen rajapintojen hyödyntämiseksi. Luovien alojen kansainvälistymis-

potentiaalin on katsottu syntyvän nimenomaan luovien ja muiden alojen 

yhteistyöstä. Muille toimialoille voidaan tuoda luovien alojen toimintata-

poja, jotta luovat alat tulevat houkutteleviksi perinteisten toimialojen nä-

kökulmasta. (Nikula ym. 2009b, 32-33.)

On todettu, että hybridiset yhteistyöalustat sekä luovien ja muiden 

alojen rajapinnat sisältävät suurimman kasvu- ja kansainvälistymispoten-

tiaalin luovilla aloilla. Yhteistyöalustojen toteutus esimerkiksi venäläis-

suomalaisten kehittämishankkeiden yhteydessä edellyttää suunnitelmal-

lisuutta ja eri alojen toimijoiden monipuolista sitouttamista yhteistyöhön. 

Ajatus kehittämisalustasta voi konkretisoitua esimerkiksi matkailun elä-

myspalvelujen tuotekehitysprosessin yhteydessä, jolloin voidaan soveltaa 

ns. living lab -toimintamallia. Living labit voivat tarjota innovatiivisen ja 

monialaisen lähtökohdan elämyspalvelujen kehittämiseen. Living lab -ter-

mi syntyi, kun teknologian testaamisen rinnalla tuotteiden ja palvelujen 

kehittämisessä siirryttiin 1990-luvulla aitoihin käyttäjäympäristöihin. Uut-

ta käyttäjälähtöistä tietoa tarvittiin yhä enemmän evolutionaarisesti muut-

tuvissa elämisen ympäristöissä. (Rönkä & Orava 2007.) 

Living lab -kehitysalustat ovat innovaatioympäristöjä, jotka kokoa-

vat yhteen tuotteiden ja palvelujen tarjoajat, kehittäjät sekä loppukäyttä-

jät. Niiden keskipisteessä on tuotteen tai palvelun loppukäyttäjä aidossa 
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villa rajapinnoilla”, joissa eri osaamisalojen kohtaaminen altistaa uusien 

toimintatapojen ja ideoiden synnyttämiseen.

Myös suomalaisen luovien alojen yritysten Venäjä-yhteistyön yhte-

nä haasteena on monialaisten palveluinnovaatioiden luominen. Luovien 

alojen palveluliiketoiminnan kasvua tapahtuu rajapinnoissa, jolloin esi-

merkiksi kulttuuriosaaminen kiinnittyy matkailualan ohjelmapalveluihin, 

sosiaali- ja terveyspalveluihin, informaatio- ja mediateknologian sovelta-

miseen sekä muoti-, mainos- ja mediateollisuuteen. Tällöin esimerkiksi 

matkailun ohjelmapalvelujen sisällöt, design ja brändäys voivat sisältää 

kulttuurisia piirteitä. Kulttuurinen symboliikka puolestaan voi ammentaa 

sisältöä esim. paikallisista elämäntavoista, taiteesta tai vaikkapa Suomen 

ja Venäjän yhteisestä historiasta. 

Monialaiset palveluinnovaatiot liittyvät myös mainonnan, markkinoin-

tiviestinnän ja muotoilun maailmaan. Muotoilu on jo vuosia ollut osa teol-

lista tuotantoa, joka on tarjonnut tavaratuotannolle aineetonta lisäarvoa tai 

merkkiarvoa. Esimerkiksi lääketeollisuuden alan yritykset ovat käyttäneet 

kulttuuriosaamista markkinoinnissaan ja tuote-esittelyssään. Yritysten 

tuote-esittelyssä on hyödynnetty mm. animaatiota, jonka avulla on voitu 

havainnollistaa lääkkeen vaikutuksia esimerkiksi keuhkojen toimintaan. 

Myös prosessi-, ase- ja telakkateollisuus ovat olleet animaatiotuotanto-

jen suuria asiakkaita ja animoitujen simulaatioiden käyttäjiä (Nikula ym. 

2009b, 72). Lisäksi kulttuuriosaamista on hyödynnetty mm. huonekalute-

ollisuudessa ja käsityövaltaisilla aloilla, kuten rakentamisessa. Tulevaisuu-

dessa Venäjän ja Suomen yhteistyössä esimerkiksi matkailualan ja luovien 

alojen yhdistämisessä on paljon mahdollisuuksia. 

Myös selvityksen aikana suoritettujen haastattelujen mukaan kulttuu-

ritoiminnan, monialaisen yritysyhteistyön ja Venäjä-yhteistyön yhdistä-

misessä on runsaasti kehittämismahdollisuuksia. Haastatteluissa tuli esil-

le lukuisia ehdotuksia ja esille nousivat mm. seuraavat mahdollisuudet:

•	 kulttuuritoiminnan hyödyntäminen eri alojen yritysten promoo-

tiotilaisuuksissa ja tuotelanseerauksissa

suunnittelua palvelevien alustojen ja niitä tukevien verkostojen aktiivinen 

valjastaminen tuotteiden ja sisältöjen kehittämisen foorumeiksi. Esimer-

kiksi Savonlinnan oopperajuhlat on käynnistänyt yhteisöllisen prosessin 

kuluttajien kanssa uuden oopperan suunnittelua varten. Noin 300 aktiivis-

ta toimijaa on ollut mukana Opera by You 2012 -projektissa, jossa luodaan 

yhteisöllisesti ooppera, jonka kantaesitys on heinäkuussa 2012. (Kostiai-

nen 2007, 11; Halonen 2011c, 58-60.) 

Jatkossa living labien sekä avoimen ja vuorovaikutteisen innovoinnin 

ideaa on paikallaan soveltaa myös esimerkiksi suomalaisten matkailupal-

velujen tuotteistamisessa venäläisille asiakkaille. Tämä edellyttää venä-

läisten matkailijoiden ja kuluttajien kokemusten systemaattista koontia ja 

hyödyntämistä osana matkailupalvelujen kehittämistä. 

Yhteisten tuotekehitysalustojen yhteydessä yrittäjiä tulisi saada koh-

taamaan sekä yksittäisten toimialojen sisällä, luovien alojen välillä että 

luovien alojen ja muiden toimialojen välillä. Ilman yhteistyötä perintei-

nen toimialakohtainen ajattelu estää uusien ja kokonaisvaltaisten toimin-

takonseptien kehittämisen. Eri osaamisalojen yhdistäminen on yhä ta-

vallisempaa mm. esittävien taiteiden yhteydessä. Esimerkiksi pelialan 

ammattilaiset ja tanssitaiteilijat ovat kehitelleet yhteistyössä tanssipelejä. 

Vastaavalla tavalla peleihin on yhdistetty musiikki, jolloin yhteistyö muu-

sikoiden ja pelialan suunnittelijoiden kanssa on ollut avainasemassa. (Ni-

kula ym. 2009b, 28-29). 

Luovien alojen ja elämystuotannon verkostojen monialaisuus on heijas-

tunut myös luovien alojen tilastoinnin ongelmaan sekä eri ammattikuvien 

sekoittumiseen. Uusien sisältötuotannon palveluinnovaatioiden johdosta 

kulttuurin ja taiteen ammattilaisesta on muodostunut entistä epäselvempi 

käsite. Talouden, taiteen, joukkoviestinnän ja sisältötuotannon lisääntyvän 

vuorovaikutuksen sekä digitaalisen vallankumouksen (digital revolution) 

myötä työmarkkinoille on syntynyt joukko uusia ja entistä monipuolisem-

pia ammattikuvia, joilla on eri painotuksin hankalasti määriteltävä yhteys 

kulttuuritoiminnan eri muotoihin. Tätä on toisaalta pidetty myös kulttuu-

risektorin vahvuutena. Kulttuurin alat toimivat eri ammattiryhmien ”luo-



78 LUOVAN SUOMEN JULKAISUJA 6 79

hestytty erillisinä toimialoina, eikä niitä ole tarkasteltu kokonaisuutena tai 

osana laajempaa talouden kenttää. Verkostoituminen ja yhteistyö eri alo-

jen välillä on ollut liian vähäistä, ja luovaa työtä tekevät on pyritty jaotte-

lemaan keinotekoisesti tietyille toimialoille, jolloin niille on ollut vaikea 

löytää sopivia yhteistoimintamuotoja sen tukia tai rahoitusmahdollisuuk-

sia. (Nikula ym. 2009b, 66.)

Tulevaisuudessa kuitenkin juuri luovilla rajapinnoilla toimivien kult-

tuurialojen on arvioitu omaavan eniten taloudellista kasvupotentiaalia. 

Jotta tämä kasvupotentiaali voidaan myös Suomen ja Venäjän yhteistyös-

sä hyödyntää, tulee tulevaisuudessa pyrkiä luomaan monialaisia suoma-

lais-venäläisiä yhteistyöfoorumeita ja verkostoja. Monialaisuus edellyttää 

strategista kehittämisotetta ja esimerkiksi veturiyrityksiä, joiden yhteyteen 

monialaiset palveluinnovaatiot voivat kiinnittyä. Olennaista on esimerkiksi 

teknologia-alojen osaajien ja sisällöntuottajien vuoropuhelun edistäminen 

mm. matkailun tuotekehitysprosesseissa.

Monialainen yhteistyö on ajankohtaista siksi, että jälkiteollinen tuotan-

totapa hakee kasvua, lisäarvoja ja innovaatioita erityisesti luovien alojen ja 

muiden toimialojen rajapinnoista. Tuotannollisen ja teollisen toiminnan 

väheneminen Suomessa on luonut tarpeen kehittää uusia elämystalouteen, 

luovuuteen ja innovaatioihin perustuvia ansaintalogiikkoja. Vaikka esi-

merkiksi muotoilun käyttäminen teollisessa toiminnassa on ollut pitkään 

arkipäivää niin myös muiden kulttuurimuotojen soveltaminen perintei-

sillä toimialoilla sisältää suuren kasvu- ja kansainvälistymispotentiaalin 

esimerkiksi Venäjä-yhteistyön yhteydessä. 

3.2.3 KULTTUURITOIMINTA JA YRITYSYHTEISTYÖ 

On ennakoitavissa, että yritysyhteistyöllä on jatkossa entistä merkittävämpi 

rooli Suomen ja Venäjän välisen kulttuuriyhteistyön edistämisessä. Kyse 

voi tällöin olla luovien alojen yritysten kansainvälisestä toiminnasta tai 

kulttuuriyhteistyöstä, jossa eri alojen yritykset toimivat kumppaneina ja 

yhteistyön osapuolina. 

•	 kulttuurimatkailun monialainen kehittäminen

•	 matkailun kehittäjäorganisaatioiden rooli kulttuuritoiminnan ja 

matkailuyritysten yhteistyön koordinoinnissa

•	 itäsuomalaisten kulttuurikeskusten käyttö yritysten markkinoin-

tikanavina

•	 kulttuuritoiminnan hyödyntäminen suomalaisten ja venäläisten 

yritysten suhdetoiminnassa ja kaupankäynnille suotuisan ilma-

piirin luomisessa

•	 metsäaiheisen runouden kytkeminen metsäalan tuotteiden mark-

kinointiin ja myyntiin

•	 kaupunginorkesterin hyödyntäminen kaupungin markkinoinnissa 

Venäjä-yhteistyön yhteydessä

•	 yrityslahjojen kehittäminen osana vientiyritysten toimintaa

•	 paikallisuuden (esim. eteläsavolaisuuden ja saimaalaisuuden) liit-

täminen eri alojen yritysten vientiponnistuksiin ja markkinointiin

•	 tapahtumissa esiintyvien tähtien (solistit, kapellimestarit ym. taitei-

lijat) käyttäminen yritystilaisuuksissa ja tuotteiden promootiossa.

Myös taidealojen yhdistäminen hyvinvointipalveluihin on esimerkki 

mahdollisuudesta kohtauttaa eri toimialoja. Esimerkiksi tanssia voidaan 

hyödyntää hyvinvointipalveluna mm. vanhusten, vammaisten, sotavete-

raanien, vankien, lasten, nuorten, sairaiden, mielenterveyspotilaiden ja 

kuntouttajien parissa (Nikula ym. 2009b, 32-33). Kulttuurin ja taiteen so-

veltaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa on saanut monia eri muotoja. 

Toimintavoista riippuen kyseessä on voinut olla taiteen soveltava käyttö, 

voimauttava taidetoiminta, taidelähtöiset työskentelymenetelmät, yhteisö-

taide tai sosiokulttuuriset menetelmät, joita voi tulevaisuudessa soveltaa 

myös Venäjä-yhteistyössä. Kulttuuritoimintaa on järjestetty esimerkiksi 

monissa vanhainkotien ja palvelutalojen hoitoyksiköissä. Yleisimpiä ovat 

olleet musiikki, taiteilijavierailut, kulttuuriretket ja kirjallisuus.

Luovien alojen soveltamista hyvinvointipalveluissa ja kansainvälises-

sä yhteistyössä on estänyt niin sanottu siiloutuminen. Luovia aloja on lä-
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mainonta on ollut aika traditionaalista. Se on perustunut aika lailla 

siihen, että käydään näyttelyissä ja pidetään myyntipuheita. Ei siinä 

ole ollut juuri muita toimintamuotoja.

Venäjä-yhteistyön osalta kulttuuritoimijoiden ja yritysten yhteistyön haas-

teellisuus liittyy osaltaan venäläisen kulttuurituotannon nykytilaan. Esi-

merkiksi kulttuurin sponsorointiin vaikuttaa merkittävällä tavalla yhteis-

kunnan taloudellis-hallinnolliset olosuhteet. Yhteiskunta luo edellytyksiä 

ja puitteita yritysyhteistyön eri muodoille ja luovien alojen yritysten ke-

hitysmahdollisuuksille.

Kulttuuritoimijoiden yritysyhteistyö on perinteisesti rinnastettu spon-

sorointiin. Venäjällä sponsorointi on varsin uusi ilmiö, ja sen periaatteita 

ollaan vähitellen omaksumasta lännestä. Sponsorointia on perinteisesti 

käytetty Venäjällä synonyymina kulttuuriin tai urheiluun suuntautuval-

le hyväntekeväisyydelle. Näin ollen kun Venäjällä on puhuttu kulttuurin 

sponsoroinnista, on se usein rinnastettu kulttuurin tukemiseen. Tutkijoi-

den mukaan sponsorointi on Venäjällä edelleen lapsen kengissä ja vastaa 

länsimaiden tasoa 70-luvulla. (ICONOR 2006, 14). Suomalaiselle kulttuu-

rituotannon osaamiselle ja viennille tältä osin olemassa selkeä yhteiskun-

nallinen tilaus.

Kulttuuritoimijoiden ja yritysten yhteistyön sekä sponsoroinnin perus-

lähtökohtana on yhteistyön monimuotoisuus ja vastikkeellisuus. Venäjäl-

lä vastikkeellisuus on toteutunut eri tavoin kuin monissa muissa maissa. 

Venäläisen yrityksen tukiessa kulttuurilaitosta tai taidetapahtumaa se ei 

tyypillisesti ole odottanut tältä yhteistyöltä markkinointiin tai näkyvyy-

teen liittyvää vastinetta. Yrityksen kannalta yhteistyösuhteessa on ollut 

kiinnostavampaa esim. sponsorin saama kunniakirja, jossa on tapahtumaa 

suojelevan korkea-arvoisen viranomaisen allekirjoitus. Tuettuaan tällaista 

kulttuuritapahtumaa yritys voi myös jatkossa luottaa esimerkiksi kyseisen 

virkamiehen lojaalisuuteen. Täten sponsorointi on Venäjällä rinnastunut 

yhteiskunnallisten suhteiden hoitamiseen eikä sillä ole ollut suoraa yh-

teyttä oman liiketoiminnan edistämiseen. Venäjällä mainontaa ja sponso-

Suomalaiset yritykset ovat toimineet monin eri tavoin Venäjän mark-

kinoilla. Yleisimpiä toimintamuotoja ovat olleet vientitoiminta, myynti-

konttori/edustusto tai tytäryhtiö Venäjällä sekä tuonti. Lisäksi yrityksillä 

on voinut olla monia rinnakkaisia toimintamuotoja. Esimerkiksi tytäryh-

tiön kautta toimivilla yrityksillä on voinut olla vientitoimintaa ja alihan-

kintaa. Soveltuvin osin mainitut yhteistyömuodot ovat olleet myös luovi-

en alojen yritysten käytössä. (Mikkola, Bloigu & Karhunen 2009, 16-18.)

Yritysyhteistyö voi tarjota myös kulttuurialan toimijoiden kansain-

välistymispyrkimyksille uusia toimintamahdollisuuksia. Kyse on tällöin 

esimerkiksi kulttuuritoimijoiden ja ei-kulttuurialojen yritysten yhteis-

työstä. Suomalaisten kulttuuritoimijoiden yritysyhteistyössä on kuiten-

kin runsaasti haasteita. Selvitysten mukaan monilla kulttuuritoimijoilla 

ei ole riittävästi tietoa esimerkiksi sponsoroinnin periaatteista eikä eten-

kään yritysten motiiveista ryhtyä kulttuuriyhteistyöhön, mikä on edellytys 

kiinnostavan yhteistyötarjouksen tekemiselle. (ICONOR 2006, 9). Yritys-

ten motiivien ja intressien ymmärtäminen on perusedellytys ja lähtökohta 

yhteistyösuhteiden solmimiseen.

Venäjä-yhteistyössä kulttuuritoimijoiden ja yritysten yhteisten intres-

sien löytäminen on erityisen haasteellista. Selvitysten mukaan suomalai-

silla kulttuuritoimijoilla ei ole riittäviä valmiuksia Venäjällä tapahtuvaan 

yritysyhteistyöhön. Ongelmina ovat olleet mm. käytännön osaamisen ja 

kielitaidon puute, venäläisen yritysmaailman heikko tuntemus sekä esi-

merkiksi se, että useimmilla toimijoilla ei ole venäjänkielistä esittelyma-

teriaalia yritysyhteistyön alulle saamiseksi. (ICONOR 2006, 9). Monista 

käytännön ongelmista johtuen yritysyhteistyön ja kulttuuritoiminnan yh-

distäminen on koettu Venäjä-yhteistyössä vieraaksi ja haasteelliseksi ke-

hittämiskohteeksi, kuten seuraava haastattelu osoittaa:

Suomalaiset ovat kokeneet Venäjä-yhteistyön ehkä perinteisenä ja 

muutoinkin haasteellisena, ettei siihen ole haluttu lisätä mitään muu-

ta, jottei asiat monimutkaistu lisää. Siinä olisi kuitenkin varmasti sie-

men jollekin uudelle toimintatavalle, koska yrittäjien markkinointi ja 
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•	 halutaan edistää henkilökunnan samastumista yritykseen

•	 tuetaan kulttuuria sijoitusmielessä

Yritysyhteistyön kehittäminen tarjoaa Suomen ja Pietarin alueen kulttuu-

riyhteistyölle monia mahdollisuuksia. Kulttuuriyhteistyö voi luoda yrityk-

sille uusia toimintatapoja esimerkiksi sidosryhmäsuhteiden hoitamiseen. 

Lisäksi kulttuuriyhteistyön avulla on mahdollista rakentaa mm. erilaisia 

myynnin lisäämiseen tähtääviä asiakastilaisuuksia. Näin ollen suomalais-

ten kulttuuritoimijoiden Venäjä-yhteistyön tavoitteet voivat liittyä paitsi 

oman taiteellisen toiminnan kansainvälistämiseen myös yritysten kans-

sa tehtävään yhteistyöhön. Kuten todettu, haasteena on kuitenkin se, et-

tä Venäjällä toimiville yrityksille kulttuuriyhteistyö on toistaiseksi ollut 

varsin vierasta. Liike-elämässä kilpailijoista erottautuminen on kuitenkin 

nousemassa yhä keskeisemmäksi menestystekijäksi. Yhteistyö kulttuurin 

kanssa tarjoaa yhden, toistaiseksi vähän käytetyn mahdollisuuden tämän 

tavoitteen saavuttamiseksi myös Venäjällä. Kulttuuritoiminta voi luoda 

yritysten myynnin ja markkinoinnin yhteyteen aineetonta lisäarvoa sekä 

keinon erottautua kilpailijoista. Kulttuuritoiminnalla voi olla merkitystä 

myös suotuisan yhteistyöilmapiirin luomisen kannalta, kuten seuraavat 

haastattelusitaatit osoittavat:

Jotain lisäarvoa se voisi luoda. Yritys voisi tuottaa jotain muutakin 

kuin vain kylmää faktaa tai tavaran yms. esittelyä. Siinä kyljessä vie-

täisiin jotain muutakin; kulttuurivaihtoa tai kestitsemistä, joka on ve-

näläiselle kulttuurille ominaista. Edesauttaa ihmissuhteiden ja luot-

tamuksen luomisessa. Yrityksen pitää saada jotain vastiketta siitä, 

että se on mukana sponsoroimassa ja siinä kulttuurituottajat voisivat 

käyttää omaa luovuuttaan.

Suhdetoiminta on yksi osa-alue, missä monialaista yhteistyötä voi teh-

dä ja Venäjällähän on kulttuuri, missä suhdetoiminnan merkitys on 

keskeinen. Sopivan ilmapiirin luominen on yhteistyön kannalta kes-

rointia on rajoittanut osaltaan lainsäädäntö, joka liittyy yrityksen verotuk-

seen. Sponsorointi etenkin laajan näkyvyyden saamiseksi on kuitenkin 

yleistymässä. Esimerkiksi Moskovassa yritykset sponsoroivat aktiivisesti 

megakonsertteja ja suurtapahtumia, mikä liittyy Venäjän vapaa-ajan teol-

lisuuden kasvuun. (ICONOR 2006, 14-15.)

Toistaiseksi sponsorointi on ollut Venäjällä lähes yksinomaan suurten 

kulttuurilaitosten ja vastaavasti suuryhtiöiden yksinoikeus. Suurimmilla 

kulttuuri-instituutioilla, kuten Bolshoi- ja Mariinski-teattereilla, Eremitaa-

silla ja venäläisellä museolla (Russki muzei) on ollut omat sponsorointioh-

jelmansa. Venäläisistä suuryrityksistä aktiivisimpia sponsoreita ovat olleet 

pankit ja vakuutusyhtiöt. Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen kulttuurituo-

tannolle ja yritysyhteistyölle on vähitellen avautunut uusia mahdollisuuk-

sia. Esimerkiksi sponsorointiin ja yritysyhteistyöhön liittyvä koulutustar-

jonta on yleistynyt. (ICONOR 2006, 14-16.)

Voidaan olettaa, että yritysyhteistyön ja sponsoroinnin edistäminen 

tarjoaa Venäjällä tulevaisuudessa monia yhteistyömahdollisuuksia suo-

malaisille kehittäjille ja kulttuuritoimijoille. Yritysyhteistyön ja kulttuu-

rituotannon kehittäminen on nähtävissä Venäjällä uudeksi ja avautuvak-

si toimintakentäksi, mikä edellyttää mm. hyväksi koettujen suomalaisten 

yritysyhteistyömallien siirtämistä ja kokeilua. 

Suomessa on tehty varsin monipuolista tutkimustyötä siitä, mitä konk-

reettista taloudellista hyötyä yritykset voivat kulttuuriyhteistyöllä saavut-

taa. Myös Venäjällä yrityksille koituvia kulttuuriyhteistyön hyötyjä tulisi 

nostaa mahdollisimman monipuolisesti esille esimerkiksi koulutuksen, 

tutkimuksen ja kehittämishankkeiden yhteydessä. Hyödyt voivat liittyä 

tällöin mm. seuraaviin osa-alueisiin (Ilmonen 1992, 121):

•	 tunnetaan yhteiskunnallista vastuuta

•	 halutaan parantaa yrityksen imagoa

•	 ollaan henkilökohtaisesti kiinnostuneita kulttuurista

•	 halutaan parantaa suhteita asiakkaisiin

•	 ollaan henkilökohtaisissa kontakteissa kulttuuritoimijoihin
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•	 venäläiset eivät tunne suomalaista kulttuuria, ja sen käyttö on sen 

vuoksi riskialtista

•	 yritykset tuntevat asiakassegmenttiensä sosio-ekonomisen taustan, 

mutta eivät niiden elämäntapaan, arvomaailmaan jne. liittyviä teki-

jöitä, mukaan lukien niiden kulttuurin kulutukseen liittyviä miel-

tymyksiä. Kulttuurisponsoroinnin kohteen valitseminen muodos-

tuu tällöin ongelmalliseksi. 

3.2.4 KULTTUURIMATKAILU

Etelä-Savossa on kolmisenkymmentä Venäjän kauppaa harjoittavaa yritys-

tä, joista noin puolelle Venäjän-kaupalla on liikevaihdon kannalta suuri 

merkitys. Viennin kannalta tärkeimpiä aloja ovat matkailu, kauppa, palve-

lusektori, metsäteollisuus ml. metsäkoneenrakennus sekä energiasektori ja 

erityisesti bioenergia. (Etelä-Savon maakuntaliitto 2010, 4). Kulttuuriyh-

teistyön kytkeminen mainittujen toimialojen Venäjä-yhteistyöhön sisältää 

Etelä-Savon tulevaisuutta ajatellen runsaasti kehittämismahdollisuuksia. 

Esimerkiksi liikelahjojen suunnittelu paikallisten käsityöyrittäjien kanssa 

voisi olla yksi yleistyvä kulttuuriyhteistyömuoto mainituille vientialoille:

Venäjällä lahjojen vieminen ja antaminen on edelleen kova sana. Täl-

tä osin luovilla aloilla voisi olla annettavaa, esim. käsityöläisten osal-

ta. He voisivat päästä vientiyritysten asiakkaiksi tältä osin. Lahjojen ei 

tarvitse olla kalliita eikä yrityksillä ole siihen varaakaan, mutta idea 

tulisi mietitty ja se voisi olla käsityötä. Voi että se olisi hieno homma. 

Kaikkea tällaista voisi miettiä.

Eteläsavolaisilla yrityksillä on ollut monipuolista yhteistyötä venäläisten 

kanssa. Selvitysten mukaan yrityksillä on venäläisiä asiakkaita tai työnte-

kijöitä. Lisäksi heillä on ollut yhteistyötä Venäjä-kauppaa harjoittavien yri-

tysten kanssa esimerkiksi alihankinnan muodossa, henkilökohtaisia kon-

takteja Venäjälle sekä raaka-ainehankintaa Venäjältä. (Järvikuona 2009, 11)

keistä. Ilman muutu kulttuuripuolta pitäisi tässä mielessä hyödyntää 

enemmän, insinööriajattelu on tässä suhteessa ollut liikaa vallalla. 

Että tuote myy niin sen pitää olla kunnossa, mutta suhdetoiminta on 

nimenomaan se alue, missä suhdetoiminnasta voisi löytää lisäarvoa 

yhteistyölle. Promootiotoimintaan tämä soveltuu. Eli muut toimialat 

vientipuolelta voisi löytää mahdollisuuksia, missä voisi hyödyntää 

kulttuuria.

Kulttuuriviennin yhteydessä monialainen yritysyhteistyö sisältää monia 

mahdollisuuksia. Tällöin esimerkiksi kulttuuritapahtumien järjestämisen, 

kontaktien luomisen ja tiedon vaihdon tulisi palvella kulttuuriviennin 

kontekstissa myös laajempia yritysten kehittämispäämääriä ja -tavoitteita. 

(Niinikoski & Kiiski 2007, 15). Voidaan myös kysyä, voisivatko Venäjällä 

toimivat suomalaisyritykset tarjota kanavan myös suomalaiselle kulttuuri-

viennille ja vastaavasti, voisiko suomalainen kulttuuri tarjota Venäjällä toi-

miville suomalaisyrityksille varteenotettavan kilpailutekijän joka edistäisi 

niiden menestystä siellä. Voitaisiinko esimerkiksi Suomeen suuntautuvaa 

venäläismatkailua edistää suomalaisen kulttuurin keinoin? 

Suomalaisista yrityksistä vain yksittäiset suuryritykset (esim. Nokia, 

Neste Oil) ovat harjoittaneet markkinointiin ja sidosryhmäsuhteisiin liit-

tyvää kulttuuriyhteistyötä Venäjällä. Tätä on selitetty mm. seuraavilla te-

kijöillä (ICONOR 2006, 17):

•	 suomalaiset brändit eivät ole Venäjällä riittävän tunnettuja

•	 suomalaiset yritykset ovat keskimäärin liian pieniä, jotta ne pys-

tyisivät hankkimaan näkyvyyttä yksin

•	 sponsorointi on Venäjällä uutta, ja sen käyttöä markkinointistrate-

gian osana ei hallita

•	 laajalle yleisölle riittävän tunnettuja suomalaisia kulttuuripersoo-

nia on liian vähän, joita yritykset voisivat menestyksekkäästi hyö-

dyntää markkinoinnissaan.
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täjien välille, pidentää matkailusesonkia venäläisten asiakkaiden avulla 

ja löytää tuotteille jakelukanavia. Tavallisimpia toimenpiteitä ovat olleet 

(Eronen 2004, 14):

•	 markkinointiaineistojen (kuten esitteiden ja manuaalien) tekeminen

•	 markkinointitilaisuuksiin osallistuminen Suomessa ja Venäjällä

•	 markkinointitilaisuuksien järjestäminen

•	 venäläisten matkanjärjestäjien tuominen alueelle tutustumiskier-

rokselle

•	 omien tai edustajan tekemien matkatoimistokierrosten järjestämi-

nen Venäjällä

•	 asiakastuntemusta lisäävä koulutus; markkinatieto, tapakulttuu-

ri, kieli jne.

•	 tuotekehitys ja tuotepaketointi

•	 mediakampanjat Venäjän televisiossa ja lehdistössä 

Kulttuurimatkailun kehittämistyön keskeisenä päämääränä on usein ol-

lut matkailukohteen tai -palvelun elävöittäminen siten, että matkailija voi 

kokea eri aisteja puhuttelevia elämyksiä. Elävöittäminen voi liittyä paitsi 

kulttuuri- ja taidekokemuksiin myös sisältötiedon tuottamiseen kohteesta 

sekä tiedon tarinallistamiseen, jolloin matkailijan kokemus kohteesta sy-

venee ja monipuolistuu. (Vanhamäki 2008, 11.)

Matkailuala tarjoaa jatkossakin Venäjän ja Suomen kulttuuriyhteistyöl-

le runsaasti tuotteistamisen ja palvelujen kehittämisen mahdollisuuksia 

myös Etelä-Savossa. Etelä-Savon maakuntastrategioiden osalta matkai-

lu on ollut yksi keskeinen kehittämisen painopiste, ja venäläiset ovat jo 

nyt maakunnan suurin ulkomainen asiakasryhmä. Mökkivuokraus ja sen 

ympärille kehittyvät palvelut, risteilyt, kulttuuri, kylpylät, talvituotteet 

ja ostokset ovat olleet tärkeimpiä syitä tulla Etelä-Savoon. Lisäksi erilai-

set luontoaktiviteetit ovat olleet venäläismatkailijoiden suosiossa. Etelä-

Savolla on hyvät edellytykset toimia myös houkuttelevana välikohteena 

matkalla muualta maailmalta Venäjälle. (Etelä-Savon maakuntaliitto 2010, 

Venäjän ja monialaisen yritysyhteistyön osalta erityisesti matkailu-

ala sisältää runsaasti kehittämismahdollisuuksia. Kulttuurinäkökulma on 

vuosien kuluessa ollut esillä monissa rajat ylittävissä matkailuhankkeissa, 

joiden painotuksena on useimmiten ollut markkinointi. Matkailun mark-

kinointihankkeissa on pyritty hyödyntämään Venäjän läheisyyttä siten, 

että Kaakkois-Suomen alueelle tulevien venäläisten matkailijoiden määrä 

kasvaisi. Kulttuurisisällöillä on samalla haettu uusia kiinnostavia sisältöjä 

mm. matkailun ohjelmapalveluihin. Kulttuurisisällöt ovat voineet liittyä 

mm. museoihin ym. perinnekohteisiin, esittävään taiteeseen, kirjallisuu-

teen, elokuvaan, valokuvaukseen, kuvataiteeseen, vapaa-ajan tapahtumiin 

ja elämäntavoista ammennettuihin kohteisiin ja ohjelmapalveluihin (MEK 

2010, 9). 

Matkailun edistämiskeskuksen (MEK 2010) mukaan kulttuurimatkai-

lun kehittämisen keskeisiä toimenpiteitä Suomessa ovat

•	 tuotteistamisen ja markkinoinnin kehittämisen pohjaksi tarvitta-

van tietopohjan tuottaminen

•	 pääteemojen ja kohderyhmien määrittäminen

•	 perinteen ja historian esille nostaminen oheispalveluissa

•	 kansainvälisesti vetovoimaisten kulttuurikohteiden tukeminen

•	 kulttuuri- ja matkailualan toimijoiden vuoropuhelun ja yhteistyön 

lisääminen kulttuuritarjonnan matkailullisessa tuotteistamisessa.

Venäläiset ovat olleet tutkimusten mukaan muihin kansallisuuksiin näh-

den aktiivisia kulttuuriaktiviteetteihin osallistujia ja kulttuurikohteissa 

kävijöitä Suomessa. Esimerkiksi kulttuurihistorialliset museot ovat olleet 

venäläisten matkailijoiden erityisenä kiinnostuksen kohteena. Täten suo-

malaisessa kulttuurimatkailussa nähdään runsaasti kehittämispotentiaa-

lia, ja alaan liittyviä hankkeita onkin maassamme toteutettu runsaasti. 

(MEK 2010.)

Hankkeiden tavoitteina on ollut mm. lisätä venäläisten matkailijoiden 

määrää alueella, tiivistää ja luoda uutta yhteistyötä alueen matkailuyrit-



88 LUOVAN SUOMEN JULKAISUJA 6 89

välistä yhteistyötä. (Karhunen ym. 2008; Nikula ym. 2009b, 63; Mikkola, 

Bloigu & Karhunen 2009.). Haastatteluaineistosta nousi esille erityisesti 

seuraavat toimintakulttuuriin liittyvät ongelmat, jotka hidastavat tai estä-

vät Suomen ja Venäjän kulttuuriyhteistyötä: kieliasiat, uusien toimialo-

jen tuntemus, kulttuurin käsitteen laaja-alaisuus, sähköisten yhteyksien 

yhteensopimattomuus, turvallisuus- ja viisumikysymykset, venäläisten 

osapuolten varattomuus, oikeiden henkilöiden löytäminen Venäjällä, yh-

distyspohjalta toimivien rajalliset resurssit selvittää Venäjä-yhteistyön or-

ganisointia jne. Seuraavat haastattelusitaatit kuvaavat osaltaan, miten on-

gelmat ilmenevät käytännössä:

Korupuolella haluaisin lisätä yhteistyötä, mutta niin, että tulisi siel-

tä tänne ja täältä voisimme viedä sinne, minulla on paljon yhteyksiä 

korupuolella. Venäjän tulli herää kun puhutaan koru, se tarkoittaa 

kultaa ja timantteja jne. ja nykykoru on esim. muovia tai kierrätysma-

teriaalia, ja sitten venäjän tulli ei usko, kerran oli yksi näyttely 27 päi-

vää tullissa, ja sitten palautui ja sitten veimme suoraan Tanskaan, eli 

niiden piti tutkia onko lasia vai timanttia ja aika meni siihen. Ei riitä, 

että lukee paperissa arvoton, koru pitää tutkia.

Teos esitettiin oopperasalissa noin 500 hengelle. Suomen suurlähet-

tiläs/konsuli piti siellä samalla vastaanottoa. Siitä olisi voinut saa-

da suurempaakin yhteistyötä aikaiseksi. Apua olisin silloin kaivan-

nut kielen kanssa, vaikka minulla oli tulkki, mutta suurin ongelma ja 

olen kuullut, että muillakin saman alan ihmisillä on ollut, oli näytel-

män tarpeiston rajan yli tuominen ja tullaaminen. Se oli todella suuri 

ja raskas työ. Vaikka kyseessä oli pienoisooppera, niin tarpeistoa oli 

kuitenkin paljon. Tarpeisto piti valokuvata ja täyttää jokaisesta tulli-

asiakirjat englannin kielellä, jotka taas tulkki käänsi venäjäksi. Asia-

kirjoja oli iso nivaska. Jouduin olemaan yhteydessä mm. ulkoministe-

riöön. Tullissa meni aikaa rajaa ylittäessä, tavarat mm. sinetöitiin ja 

jouduin selvittämään venäläisille rajamiehille bussilastimme sisällön. 

8). Näin ollen matkailun ja kulttuurin yhteistyö toimii kahdensuuntaisesti 

Venäjän ja Suomen välillä osana maamme kulttuurin vientiponnisteluja.

Etelä-Savossa ja Etelä-Karjalassa venäläisten mielenkiinto erityisesti 

Saimaan alueen tarjoamiin vapaa-ajan asumisen mahdollisuuksiin kasvoi 

merkittävästi muutaman lamaa edeltävän vuoden aikana, ja kiinteistökaup-

pojen on arvioitu kääntyvän uudelleen kasvuun taloustilanteen parantues-

sa. Samalla koko Saimaan ympäristöstä on selvästi tullut Pietarin alueen 

matkailun ja vapaa-ajan asutuksen lähialuetta. Pietarin alueelta suuntautuu 

tänne pysyvä matkailijoiden ja vapaa-ajan asukkaiden virta, jonka palvele-

miseen alueen perus- ja muiden palvelujen kehittämisessä tulee varautua. 

Venäläisiä matkailijoita palvelevan kulttuurimatkailun tulevaisuuden nä-

kymät ovat näin ollen lupaavat, jota voidaan tukea erilaisin kehittämistoi-

menpitein. Etelä-Savon maakuntaliitto (2010, 9) on asettanut venäläisten 

matkailun kehittämiseksi mm. seuraavia tavoitteita:

•	 venäjän kielen ja venäläisen tapakulttuurin tuntemuksen nousemi-

nen matkailusektorin vahvuudeksi ja kilpailuvaltiksi

•	 yhteisten suomalais-venäläisten matkailun tuotepakettien kehittä-

minen (joissa kohteita sekä Suomessa että Venäjällä)

•	 venäläisten vapaa-ajan asukkaiden saattaminen kuntien huomioon 

ottamiksi, aktiiviksi lähipalvelujen käyttäjiksi

3.2.5 TOIMINTAKULTTUURI JA BYROKRATIA

Suomen ja Venäjän kulttuuriyhteistyöhön liittyy monia haasteita, joista osa 

on ratkaistavissa lyhyellä aikavälillä erilaisten tukipalvelujen, neuvonnan 

ja koulutuksen avulla. Osa on taas sellaisia, jotka ovat pitkän kulttuuri-

historiallisen kehityksen tulosta, ja ne voivat liittyä esimerkiksi maan toi-

mintakulttuuriin ja byrokratiaan. Toimintaympäristöön liittyviä ongelmia 

ovat mm. tullaus ja logistiikka, korruptio ja henkilöstökysymykset. Byro-

kratiaan liittyvät asiat ja muut monimuotoiset viranomaisjärjestelyt sekä 

poikkeavat käytännöt ja säädökset voivat myös osaltaan jarruttaa kansain-
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niin pitkä, että sitten ne hyödyt ja haitat ei mene tasan. Siksi ei koeta 

tarpeelliseksi käydä läpi tätä prosessia.

Venäjällä voi tulla vastaan käytännön ongelmia. Esimerkiksi teatteriti-

lan vuokraamisen osalta, jos sinulla ei ole sitä instituutiota taustalla. 

Sen takia Petroskoissa toimiminen oli helppoa, koska siellä annettiin 

määräyksiä, että siihen ja siihen yhteistyöhön suunnataan resursseja. 

Jos Pietarista vuokraat jonkun tilan niin yhtäkkiä voi tulla joku ma-

fiooso ja sanoo, ettei teillä ole tänne seuraavana päivänä asiaa ja lyö 

ovet kiinni. Se on aivan arvaamatonta. Suomessahan voit liikkuma 

marginaalitaiteen alueella ja voit löytää ratkaisuja. Jos haluat löytää 

tilaa. Olen käynyt Venäjällä katsomassa muutamia harjoitustiloja, ne 

tarvitsee rahaa, joilla ne kunnostaa ne. Sitten ei ole tietoa, kenelle tä-

mä kiinteistö kuuluu, ettei käy niin, ettet seuraavana päivänä pääse-

kään enää sinne, vaikka me luultiin, että se kuuluu tälle konsernille. 

Niihin ei voi luottaa tämmöisissä asioissa.

Yhteistyön erityishaasteena on myös kielitaidon puute. Selvitysten mu-

kaan suomalaisten kiinnostus venäjän opiskelua kohtaan romahti Suomen 

liityttyä Euroopan unioniin. Kielen ja kulttuurin tuntijat ovat näin ollen 

vähentyneet, mutta samaan aikaan Venäjä-yhteistyö on lisääntynyt ja se on 

koskenut useampia toimialoja. Venäjän kielen taitoisten vähyys ja Venäjän 

kielen taidon puute muodostaakin selkeän rajoittavan tekijän maittemme 

talous- ja kulttuurisuhteiden kehittymiselle. Vain noin joka viideskymme-

nes suomalainen (mukaan lukien Suomessa asuvat venäläiset) kykenee tut-

kimusten mukaan käyttämään Venäjää kommunikaatiokielenä. (Mustajoki 

2007, 12). Myös merkittävä osa suomalaisyrityksistä on kokenut kielitai-

don puutteen selkeäksi ongelmaksi Venäjä-liiketoiminnassa. Tämä on tul-

lut esille suomalaisten riittämättömänä venäjän kielen taitona ja toisaalta 

venäläisten riittämättömänä englannin kielen taitona. (Mikkola, Bloigu 

& Karhunen 2009). Kieliongelmat ovat olleet osin kulttuurialakohtaisia:

Yksittäisen konsertin vieminen on paljon helpompaa kuin taidenäytte-

lyn tai näytelmän vieminen rajan yli. Rajan ylittäminen ja sen tuoma 

byrokratia on suurin haaste. 

Ne Venäjä-yhteistyön esteet liittyy käytäntöihin ja kulttuurisiin eroi-

hin, mutta kulttuurisia eroja ei tarvitse kaikkia poistaakaan, koska se 

tekee ihmisten kanssakäymisestä mielenkiintoista. Mutta sellaiset asi-

at, että tämä seurue tulee puolentoista tunnin työrupeamalle Mikke-

liin niin se koko seurue oli ensin 19 tuntia tullissa ja mä en ole vielä 

kuullut kuinka kauan niiltä paluumatka kesti. Jos ajattelet, että ne on 

kuitenkin esiintyviä taiteilijoita jne. niin kyllä siinä hiukan huoli tu-

lee, mikä se esityksen laatu ja taso on sitten kun niitä on melkein vuo-

rokausi tullissa jonotettu.

Olen kuullut kollegoilta, että kun viedään joku näyttely taidemuseoon 

tai galleriaan niin huomataan, että merkittävä osa näyttelykokonai-

suudesta ei tullutkaan tullista läpi. Ne jäi sinne ja meni tonne. Se on 

sellaista sähläämistä ja aiheuttaa kustannuksia. Varsinkin kun yksin 

toimii niin se on sellainen asia, mikä mua pelottaa.

Byrokratiaan liittyvät ongelmat ilmenevät paitsi rajamuodollisuuksien 

yhteydessä myös venäläisissä käytännöissä esimerkiksi näyttelyjen järjes-

tämisen tai esiintymistilojen saatavuuden osalta. Julkisten tilojen käyttö 

kulttuuritoimintoihin on esimerkiksi Pietarissa monilta osin rajoitettua.

Mulle tulee ensimmäisenä mieleen julkisten tilojen hyödyntäminen. 

Pietarissa olisi ihana tehdä näyttäviä juttuja julkisissa tiloissa, mutta 

niitä rajoitetaan hirveän tarkasti – mm. kaupungin lainsäädännön no-

jalla. Lisäksi Pietarin keskusta on Unescon maailmanperintökohteena, 

mikä osaltaan rajoittaa, mitä saa tehdä ja millä tavoin julkista tilaa 

saa käyttää. Ja vaikka ne luvat saisi niin se hankintaprosessi voi olla 
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kielen tuntemus, asiakkuuksien hallinta ja kulutuskäyttäytymisen muu-

tosten ennakointi. (Etelä-Savon maakuntaliitto 2010, 8.) 

Myös erot kulttuuri- ja taidekäsityksissä ja perinteissä asettavat Suomen 

ja Venäjän kulttuuriyhteistyölle omat haasteensa. Tämä ilmenee haastatte-

lujen mukaan esimerkiksi Suomen modernin tanssin ja Venäjän klassisen 

baletin välisinä eroina.

Käsitykset siitä, mikä on taidetta ja kulttuuria ja mikä hyvää ja huo-

noa, on erilaiset venäläisillä ja suomalaisilla. 

Erot taidealojen osaamisessa ja yhteiskunnallisessa asemassa nousivat 

myös haastatteluissa esille, mikä liittyy mm. erilaisiin koulutusrakentei-

siin:

Tässä on suuri kulttuuriero, koulutuksen osalta. Me ei koskaan päästä 

suomalaisessa ja eurooppalaisessa ajattelumallissa siihen, mitä Venä-

jällä on. Jos tanssija on aloittanut siellä koulutuksen, se käy kansakou-

lun, peruskoulun, tanssipainotteisessa peruskoulussa. Siellä on joka 

aamupäivä balettia koko sen 4 vuoden ajan. Sitten ne lähtee 11 vuo-

tiaana siitä oppilaitoksesta, valmistuvat 18 vuotiaana. He ovat ihan 

valmiita taiteilijoita teknisesti. Ne on niin valmiita, ettei meillä Suo-

messa parhaatkaan pääse lähellekään sitä teknistä valmiutta. Tähän 

perustuu se huikea ero. Eli vaikka me mitä tehtäisiin täällä, mutta jos 

se ideologia ei ole tuo, mitä juuri kuvasin. Ei se ole kuitenkaan tarkoi-

tus, että tehtäisiin samalla tavalla asiat. 

Venäläiset osaa ne klassiset baletit, eivät hyppää muuhun tyylilajiin. 

Jos niitä haluaa käyttää jossakin muussa niin sepä ei enää onnistukaan, 

jota me voitaisiin täällä käyttää. Baletin osalta maailma on muuttunut. 

Se Venäjän tanssin ideologia ja koko yhteiskunta on niin erilainen.

Kieliongelma meillä on, ei ole museoalan osaajia, jotka osais venäjää, 

sitten joudumme panostamaan siihen että meillä on venäjäksi kään-

nettyä materiaalia, mutta meillä ei kukaan osaa venäjän kieltä.

Lisäksi näyttää siltä, että suomalaisten ja venäläisten väliset kulttuuri- ja 

toimintatapaerot, maiden välinen elintasoero sekä yhteiskuntien erilainen 

kehitysvaihe ja historian tuoma painolasti ovat näkyneet maiden keskinäi-

sissä suhteissa ja heijastuneet yhteistyöhön. Sekä julkisella että yksityisellä 

sektorilla tunnustetaankin tänään Venäjä-tietämyksen ja Venäjä-osaamisen 

ohuus, vaikka Suomea on pidetty Euroopassa johtavana Venäjä-tuntijana. 

(Eronen 2004, 4; Etelä-Savon maakuntaliitto 2010, 103.)

Kieleen ja toimintakulttuuriin liittyvät haasteet ovat tulleet esille paitsi 

suomalaisten Venäjä-yhteistyössä myös Suomeen kohdistuvassa matkai-

lussa. Suomessa käyvät venäläiset ovat kokeneet suurimmiksi puutteiksi 

venäjänkielisen palvelun puuttumisen, kauppojen lyhyet aukioloajat se-

kä viisumit. 

Ihan ensimmäinen on kielitaito. Venäläiset asiakkaat arvostavat ve-

näjänkielellä saatua asiakaspalvelua. Se on tärkeää. Minä teen kaikki 

palvelut englanniksi. Sekin riittää. Yrityksessämme on kaikki ohjeis-

tukset venäjäksi. Minusta on tärkeää venäjänkielinen asiakaspalvelu 

ja, että ainakin yritetään antaa sitä. Erityispiirteitä pitää ottaa huo-

mioon, en osaa sanoa nyt, mitä piirteitä, mutta ne on huomioitava. 

Venäläiset puhuvat kyllä englantia, mutta eivät osaa sitä niin hyvin 

kuin suomalaiset. 

Tärkeää on siis lisätä myös Suomessa venäjänkielisiä palveluja, markkinoi-

da matkailutuotteita, korjata asenteita ja saada venäläiset tuntemaan itsensä 

tervetulleiksi. Esimerkiksi Etelä-Savon matkailustrategiassa todetaan mm. 

että palveluketjujen katkeamattomuuden turvaamiseksi on vahvistettava 

kohderyhmätuntemusta ja -ajattelua, mikä auttaa kohdentamaan tarjontaa, 

markkinointia ja myyntiä. Keskeistä tällöin on asiakkaiden kulttuurin ja 
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Haastatteluissa kulttuuri- ja vapaa-ajan sektorin katsottiin jääneen rahoi-

tuksen osalta muita toimialoja vähäisemmälle huomiolle:

Suomessa palvelusektoria ei nähdä ratkaisuna lamasta nousuun ja 

kasvuelinkeinona, Lappia lukuun ottamatta. Täällä, missä me toimi-

taan, julkinen tuki menee teollisuushalleihin ym.. Lamatunnelmissa 

panostetaan esim. tienrakennukseen ok, mutta palvelut, matkailu- ja 

kulttuuriala ovat kiistatta globaaleja kasvualoja, mutta julkisten toi-

mijoiden toimet painottuvat teollisuusyhteiskunnan murentuvien ra-

kenteiden pönkittämiseen. Osaamista uusista toimialoista ja elinkei-

noista puuttuu, sekä näkemystä. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan kulttuuriviennin rahoitusongelmat 

koskevat erityisesti alan välittäjäporrasta, kuten tuottajia, agentteja, mana-

gereita ja muita välittäjiä. Lisäksi tukea ja rahoitusta tarvitaan erityisesti 

aloittaville luovien alojen yrityksille. Aloittaville (tai vientiä aloittaville) 

luovien alojen yrityksille ei ole suunnattu riittävästi kasvua ja tuotekehi-

tystyö tukevia rahoitusmuotoja. Ministeriön mukaan tarvitaan tukimuotoja, 

jotka takaavat yrityksille 70-80 % käynnistämisrahoituksen ensimmäisten 

2-3 vuoden ajan. (Opetusministeriö 2008, 41; Opetus- ja kulttuuriminis-

teriö 2011b, 10.)

Luovien alojen rahoitusongelmat ovat liittyneet myös rahoituksen pie-

nuuteen ja saatavuuteen. Esimerkiksi markkinalähtöisen rahoituksen hank-

kimisen esteenä on luovien alojen yritysten kohdalla usein vakuuksien 

puuttuminen, sillä immateriaalista omaisuutta ja tulevaisuuden lupauksia 

elämyspalveluista ei useinkaan hyväksytä lainojen vakuudeksi. (Handel-

berg & Karhunen 2009c, 24)

Rahoitusta tarvitaan esimerkiksi tuotekehitykseen, asiakaskontakti-

matkojen järjestämiseen ja kulttuurivientiin. Esimerkiksi musiikkialalla 

ei ole ollut saatavissa riittävästi investointirahoitusta. Taloudellista tukea 

on toivottu myös osaamisen kehittämiseen, joka voisi toteutua esimerkik-

si mentoritoiminnalla. Tällöin Suomeen voidaan tuoda maailmanluokan 

Oleellista taiteiden välisessä yhteistyössä onkin tunnistaa molempien mai-

den vahvuudet ja erilaisuutta luovat tekijät, ja kääntää erilainen osaami-

nen yhteistyön vahvuudeksi. Samalla kulttuuria voi Venäjä-yhteistyössä 

siirtää uusiin asiayhteyksiin, mikä tanssin osalta voi liittyä esimerkiksi 

tanssiterapiaan:

Siten suomalaiset taiteilijat voivat viedä ja ovatkin vieneet erilaista 

osaamista Venäjälle. Tiedän, että joku on tehnyt katulasten kanssa 

tanssia, tanssiterapiajuttuja, joku käynyt kursseja.

Eräänä yhteistyön haasteena Venäjällä on ollut myös suomalaisen kult-

tuurin tuntemukseen liittyvät puutteet. Selvitysten mukaan suomalainen 

kulttuuri tunnetaan Venäjällä huonosti, ja tämä pätee sitä paremmin, mi-

tä kauemmas Pietarista mennään. Tällä hetkellä suomalaisen kulttuurin 

katsotaan kuitenkin olevan pienen, asiasta kiinnostuneen piirin harrastus. 

Vastaavasti esimerkiksi suomalaisten kulttuurilaitosten aktiivista tiedos-

tusta on pidetty puutteellisena. (ICONOR 2006.)

Kokonaisuudessaan Venäjä-osaaminen on monisyinen kokonaisuus. 

Venäjän kielen professori Arto Mustajoen mukaan Venäjä-osaamisella tar-

koitetaan sitä tietovarantoa, joka syntyy Venäjän maana, valtiona, yhteis-

kuntana, kulttuurina tai kielenä kohdistuvasta tutkimuksesta ja siihen pe-

rustuvasta koulutuksesta. Kyse on moniosaamisesta, jonka tarve määrittyy 

sen mukaan minkätyyppistä yhteistyötä kulloinkin tehdään. Joidenkin nä-

kemysten mukaan Suomessa tarvitaan henkilöitä, jotka ovat perehtyneet 

oman aihepiirinsä Venäjä-asioihin sekä universaaleja Venäjä-osaajia, jot-

ka tuntevat Venäjää laaja-alaisesti. (Mikkola, Bloigu & Karhunen 2009, 8.)

3.2.6 RAHOITUS JA TIETOPALVELUT

Rahoituksen saaminen on kansainvälisen yhteistyön perusedellytys. Tutki-

musten mukaan rahoitukseen liittyvät ongelmat ovat osaltaan rajoittaneet 

luovien alojen yritysten ulkomaille suuntautumista. (Urmas 2009b, 52.). 
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Kulttuuriverkoston tavoitteina on ollut myös ns. luovien alojen yritysten 

jalostamotoiminnan jalkauttaminen maan eri osiin sekä alueellisten toi-

mintamallien kehittäminen kulttuuriyrittäjyyden edistämiseen.

Aluekeskusohjelman korvasi vuosina 2010-2013 kansallinen KOKO 

-ohjelma, jonka yleisinä tavoitteina olivat alueiden kilpailukyvyn paran-

taminen, omaehtoisuuden tukeminen sekä elinkeino- ja innovaatiopoli-

tiikan tukeminen. Ohjelmaan sisältyi Luovat alat ja kulttuuri -kansallinen 

verkosto, joka jatkoi aluekeskusohjelman kulttuuriverkoston työtä. KOKO 

-ohjelma on organisoinut mm. Art Hub -luovien alojen osaamisyhteisön, 

Art Hub -hankekokonaisuuden ja Humanistisen ammattikorkeakoulun 

kanssa Luovien alojen palvelupolku -palvelun, joka tarjoaa tukea mm. yri-

tystoiminnan aloittamiseen, tuotekehitykseen, myyntiin ja markkinointiin 

ja kansainväliseen toimintaan. Lisäksi suomalais-venäläistä luovien alojen 

yhteistyötä on edistetty yksittäisten hankkeiden avulla. Esimerkiksi Venä-

jän ja Itä-Euroopan instituutin Luova kompassi -hanke kartoitti vuosina 

2009-2011 yhteistyöstä kiinnostuneita luovien alojen toimijoita Suomes-

sa ja Luoteis-Venäjällä, järjesti seminaareja ja työpajoja sekä kehitti alan 

tietopalveluja.

Valtakunnallisten verkostojen ja ohjelmien rinnalla Suomessa toimii 

noin 100 yrityshautomoa, jotka ovat tarjonneet yrittäjille soveltuvia tiloja 

ja apua esimerkiksi johtamiseen sekä rahoitukseen. Vain muutama maas-

samme toimivista hautomoista on erikoistunut luovien alojen yritysten 

kehittämiseen. Tulevaisuuden tavoitteena tulisikin olla luoville aloille 

suunnattujen hautomojen lisääminen tai elämystuotantoon erikoistuvi-

en yritysneuvontapalvelujen kehittäminen. Hautomotoiminnassa, kuten 

muussakin yritystoiminnan tukipalveluissa, peruslähtökohtana on ollut 

kuitenkin se, että luovien alojen yritykset voivat hyödyntää periaatteessa 

lähes kaikkia samoja palveluja kuin muidenkin alojen yritykset. 

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisessä avainasemassa ovat 

yrityshautomojen lisäksi olleet mm. uusyrityskeskukset, ELY-keskukset, 

seudulliset kehittämisyhtiöt sekä luovien alojen yritystoiminnan kehittä-

miseen kohdennetut hankkeet. Elämystuotannon tuotekehityksen rahoitus-

osaajia sparraamaan suomalaisyrityksiä. Samalla syntyisi kansainvälisty-

mistä vauhdittavia kontakteja ulkomaisiin toimijoihin. (Handelberg & Kar-

hunen 2009b, 22-23; Nikula ym. 2009b, 92-93.)

Rahoitusongelmien lisäksi kyse on laajemmin siitä, että erilaiset kan-

sainvälistymistä edistävät tukipalvelut eivät sovellu luoville aloille. Suo-

malaiset rahoitusinstrumentit ja erilaiset kansainvälistymispalvelut on alun 

perin rakennettu perinteisille toimialoille tai teollisen toiminnan lähtökoh-

dista. Lisäksi Suomen taidealojen tukijärjestelmä on perinteisesti tukenut 

sisällön tuottajaa, kun taas välittäjät kuten taidegalleristit ovat jääneet tuen 

ulkopuolelle. (Handelberg & Karhunen 2009b, 23; Nikula ym. 2009b, 88.)

Kulttuurin ja luovien alojen yritystoiminnan kehittämispalvelut on or-

ganisoitu Suomessa monien rinnakkaisten toimintamallien avulla. Valta-

kunnalliset osaamiskeskukset ovat osin profiloituneet kulttuurituotantoon 

ja -teollisuuteen. Viime vuosina osaamiskeskusohjelmassa luovien alojen 

kehitys on kytkeytynyt erityisesti matkailun ja elämystuotannon osaamis-

klusteriin. Matkailun ja elämystuotannon klusteri koostuu viidestä osaa-

miskeskuksesta, jotka ovat: Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO, 

Savonlinnan seudun osaamiskeskus, Uudenmaan osaamiskeskus (Culmi-

natum Innovation Oy Ltd), Varsinais-Suomen osaamiskeskus (Turku Scien-

ce park Oy, Jyväskylän osaamiskeskus (Jyväskylä Innovation Oy). Luovien 

alojen osalta haasteena on jalkauttaa matkailun ja elämystuotannon osaa-

miskeskustoiminnan mahdollisuudet ja kehittämistyökalut myös Venäjä-

yhteistyön suunnittelun ja toteutuksen voimavaraksi.

Osaamiskeskusohjelman ohella toinen kansallinen luovien alojen yrit-

täjyyttä tukeva kehittämisväline on ollut aluekeskusohjelma (AKO), jossa 

on ollut mukana ohjelmakaudella 2007-2010 yhteensä 35 aluetta. Alue-

keskusohjelman yhteyteen on perustettu erillinen kulttuuriverkosto, jonka 

tavoitteena on ollut kulttuurin tekeminen näkyväksi alueilla, kulttuurin 

merkityksen parempi ymmärtäminen aluekehitystyössä sekä aluekehitys- 

ja kulttuuritoimijoiden yhteisen kielen ja vuorovaikutuksen kehittäminen. 

Verkoston toiminnassa on korostunut elinkeinopoliittinen ulottuvuus se-

kä muun muassa kulttuuri- ja hyvinvointitoimialojen yhteen kytkeminen. 
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realisoituvia mitattavia ja mittaamattomia vaikutuksia? Luovilla aloilla on 

moniulotteinen yhteys esimerkiksi alueiden taloudelliseen kehitykseen. 

Aluetalouden näkökulmasta tarkastelun ja arvioinnin kohteina voivat ol-

la suorat talousvaikutukset, kuten alan työpaikkojen kehitys, alat BKT-

osuus, yritysten lukumäärä tai liikevaihto tai vaikkapa kulttuuriviennin 

volyymit. Tällöin luovien alojen on katsottu parantavan alueiden kilpai-

lukykyä esimerkiksi taideammattien, animaation, muotoilun, mainonnan, 

käsityöalan, informaatio- ja mediateknologian sekä viestintäalan tuottami-

en palvelujen kautta. Toisaalta luovilla aloilla on abstraktimpi ja vaikeam-

min mitattavissa oleva yhteys alueiden innovaatioympäristöjen rakentu-

miseen, tuotantoverkostojen organisoitumiseen sekä alueiden vetovoiman 

vahvistumiseen. Nämä molemmat ulottuvuudet tulisi olla mukana luovi-

en alojen rahoituspäätöksissä samalla kun arvioidaan alan strategista ase-

maa alueiden kehittämistyössä. Lisäksi arvioinnissa on otettava huomioon 

myös luovien alojen kulttuuriset ja sosiaaliset merkitykset paikallistasolla 

ja kansainvälisissä yhteyksissä.

Myös haastatellut kulttuuritoimijat näkivät rahoittajien roolin merkit-

tävänä Venäjälle suuntautuvan kulttuuriyhteistyön ja luovien alojen yrit-

täjyyden mahdollistajina. Rahoittajilla tulisi olla sisällöllistä ammattitai-

toa hahmottaa kulttuuriyhteistyön kannalta parhaat toimintamuodot ja 

Venäjä-yhteistyömahdollisuudet. Lisäksi rahoittajilla tulisi olla rohkeutta 

ja mahdollisuuksia sijoittaa riskirahoitusta uusiin kokeiluluonteisiin pro-

jekteihin. Myös Venäjä-yhteistyöhön suunnatun rahoituksen saamisen by-

rokratiaa tulisi pyrkiä vähentämään. Lisäksi rahoituksen jälkikäteisyyteen 

tulisi hankkeiden yhteydessä kiinnittää huomioita, sillä se vaikeuttaa eri-

tyisesti pienten kulttuuritoimijoiden ja luovien alojen yritysten mahdol-

lisuuksia osallistua kulttuuriyhteistyöhön.

Suomalaisten luovien alojen yrittäjien ja kulttuuritoimijoiden Venäjä-

yhteistyön kehittäminen edellyttää monipuolisia rahoitusinstrumentteja. 

Erityisesti tämä korostuu aloittavien yritysten ja taloudellisilta resursseil-

taan vähäisten toimijatahojen osalta, joiden rahoituksen edellytyksissä tuli-

si huomioida esimerkiksi monialaisen verkostoitumisen ja kokeilevuuden 

lähteinä ovat voineet olla mainittujen organisaatioiden lisäksi Tekes, Finn-

vera ja Finpro. Yleisenä haasteena luovien alojen näkökulmasta on ollut se, 

että mainitut organisaatiot eivät ole toistaiseksi tunnistaneet kovin hyvin 

luovaa toimintaa/kulttuurista elämystuotantoa ja sen erityispiirteitä osana 

yritysten liiketoimintaa. Ongelmat ovat liittyneet immateriaalioikeuksien 

ja arvoketjujen hallintaan, taiteilijan työhön sekä kulttuuriosaamisen so-

veltamiseen eri ammattialojen rajapinnoilla. Luovat alat ja elämystuotanto 

on ollut haastava ala yrityskehittäjille myös sen vuoksi, että alalla on ta-

pahtunut nopeita muutoksia, mikä on liittynyt mm. palveluyhteiskunnan 

kasvuun. Luovien alojen yritysten kehittämisen kannalta on olennaista se, 

että alalle suunnatut neuvontapalvelut tulevat osaksi mainittujen yritys-

kehittäjien normaalia toimintaa. (Suutari 2007.)

Suurimmat ongelmat kehittämispalvelujen ja rahoitusinstrumenttien 

osalta liittyvät luovien alojen sisällön hahmottamiseen sekä alan aseman 

määrittelyyn osana aluekehitystyötä. Vaikka instrumentit ovat olemassa, 

rahoitusta ei välttämättä ohjaudu luoville aloille. Tämä liittyy tutkimusten 

mukaan mm. siihen, että rahoittajatahojen ymmärrys toimialasta on puut-

teellista. Luovien alojen yrittäjät ovat katsoneet, että heidän erityisalansa ja 

sen ansaintalogiikan vähäinen tuntemus tukiorganisaatiossa on rajoittanut 

julkisen rahoituksen saantimahdollisuuksia. Esimerkiksi Suomen yritys-

palvelujärjestelmä ei ole näin ollen vastannut kaikilta osin luovien alojen 

yritysten tarpeita, sillä järjestelmä on rakennettu perinteisen teollisuuden 

ehdoilla ja sitä palvelemaan. Rahoittajat ovat vastanneet kritiikkiin totea-

malla, että luovien alojen yrittäjiltä puuttuu usein näkemystä siitä, onko 

tuote tai konsepti sellainen, että sen pohjalta ylipäätään saa aikaan kannat-

tavaa liiketoimintaa. Myöskään rahoituskanavia ei ole ollut tasavertaisesti 

kaikille toimialoille saatavilla. Joillain toimialoilla on vienninedistämisor-

ganisaationsa (esim. Avek, Frame, Musex). (Handelberg & Karhunen 2009c, 

27; Nikula 2009b, 65; Opetus- ja kulttuuriministeriö 2011b, 10)

Laajassa katsannossa kyse on siitä, miten luovien alojen asema hahmo-

tetaan osana elinkeinojen kehittämistä ja aluekehitystä. Miten rahoittajat 

hahmottavat ja määrittelevät luovien alojen lyhyellä ja pitkällä aikavälillä 
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2006, 42). Esimerkiksi rahoitus- ja tukiorganisaatiot voivat tehdä yhteis-

työssä markkinakartoituksia luovien alojen yrityksen toimeksiannosta. 

Laajasti ajatellen luovien alojen yritysten ongelmana on yleinen kan-

sainvälistymisosaamisen puute, mikä vaikeuttaa ulkomaanmarkkinoiden 

tavoittamista. Yritykset ovatkin kiinnostuneita kansainvälistymispalveluis-

ta (mm. manageri/agentti/tuottajapalveluista) (Urmas ym. 2009a, 19). Tuot-

taja-manageripalvelua tarvitaan venäläisten markkinoiden ja suomalais-

ten palvelujen kysynnän hahmottamiseen sekä asiakkaiden löytämiseen:

Meidän asiakkaiden osalta ongelmana on se, että ei ole Venäjä-osaa-

mista. Sinne ei pääse samoilla resursseilla, millä pääsee Euroopan 

markkinoille ja muualle ulkomaille. Venäjä on paljon vaikeampi, tar-

vitaan ihminen, joka tuntee kulttuuria ja toimintatapaa. Jonkin onnen-

kantamoisen seurauksena yritys voi saada jonkin kontaktin Venäjältä, 

jos ei ole Venäjä-osaamista. Useimmiten on kuitenkin niin, että vaikka 

olemme löytäneet yhteistyölle partnereita Venäjältä ja Suomesta niin 

se ei lähde liikkeelle. Suomalaiset tuotteet voivat kiinnostaa venäläi-

siä, mutta yhteistyösuhteen ylläpitäminen voi olla haasteellista. Ei tar-

vitse suuria asioita, että se yhteistyö voi kaatua. Toimintatavat ovat 

niin erilaisia, minkä vuoksi tarvitaan välittäjiä. Mulla on ollut sellai-

sia tapauksia, että olen jättänyt venäläisen ja suomalaisen osapuolen 

keskustelemaan keskenään. Siitä ei ole tullut mitään. Se on saattanut 

kaatua siihen, että tarjouspyynnöistä huolimatta mitään ei tapahdu. 

Se ei ole luontevaa soittaa venäläisille. Tahot eivät ymmärrä toisiaan, 

soittaminen ei ole luontevaa. Esteet ovat olleet aika paljon kielellisiä 

ja kulttuurisia, jotta yhteistyön saa toimimaan eteenpäin.

Luovien alojen yritysten Venäjä-yhteistyön edistäminen edellyttää osaa-

misen vahvistamista eri muodoissaan. Kyselyn tulosten mukaan osaami-

sen tarve liittyi erityisesti venäläisen kulttuurin tuntemukseen ja venäjän 

kielen osaamiseen (mm. tulkkipalvelut). Sen sijaan vientikauppaan liitty-

elementit. Myös luovien alojen investointien edellytyksiä tulisi parantaa ra-

hoitusmuotojen osalta sekä tukea alalla jo toimivia kasvuhakuisia yrityksiä.

Rahoituksen ohella luovien alojen yritysten Venäjä-yhteistyön kehittä-

minen edellyttää erilaisten neuvontapalvelujen kehittämistä. Kansainväli-

nen yhteistyö edellyttää monia taitoja ja tietoja, joiden osalta luovien alo-

jen yrityksillä on tutkimusten mukaan osaamisvajetta. Osaamiseen liittyviä 

puutteita on tullut esille mm. kansainvälisen liiketoiminnan hoitamisessa 

sekä myynnissä ja markkinoinnissa. Myös tuotteistamisen ja brändäämi-

sen osalta on esiintynyt osaamisvajetta, mikä on hankaloittanut kansain-

välisille markkinoille pääsyä. (Nikula ym. 2009b, 62.)

Myös kulttuurieroihin ja kulttuuriosaamiseen liittyvät seikat on koet-

tu haasteeksi luovien alojen yritysten vientiponnisteluissa ja manageroin-

nissa. Kyse on ollut esimerkiksi siitä, miten sopeuttaa tuote kohdemarkki-

nan vaatimuksiin ja kansainväliseen kontekstiin. Luovien alojen yrittäjiltä 

puuttuu usein tietoa kohdemarkkinoista ja oman tuotteen tai palvelujen 

sijoittumisesta kilpailukenttään. Kilpailu- ja markkinatilanne on aina ana-

lysoitava, kun kansainvälistymistä päätetään käynnistää. (Handelberg & 

Karhunen 2009c, 28; Nikula 2009a, 11-12.) Tästä johtuen kulttuurinen 

osaaminen on tulossa Hautamäen (2009, 18) mukaan entistä tärkeämmäk-

si kilpailutekijäksi liiketoiminnassa, ja sen keskeisiä elementtejä ovat mm.

•	 markkinat (muodit, trendit, kysyntätekijät jatkuvasti muuttuvilla 

markkinoilla)

•	 kuluttajat (elämäntavat, identiteetti, merkitykset korostuvat kulut-

tajien valinnoissa)

•	 brändit (yrityskuva, laatu ja luottamus ovat yrityksen keskeisiä 

menestystekijöitä)

Kaiken kaikkiaan vientikelpoisuuden määrittelyn peruslähtökohtana on 

markkinoiden tuntemus (markkinoiden koko, rakenne, laatu, segmentoin-

ti, jakelutiet, kilpailutilanne, kuluttajakäyttäytyminen) (Leikola & Leroux 
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3.2.7 KULTTUURIVIENTI JA KOULUTUS

Myös koulutuksen osalta Venäjä-yhteistyössä on runsaasti kehittämisen 

mahdollisuuksia. Mustajoen (2007, 14) mukaan esim. palvelusektori (mat-

kailu, koulutus- ja konsultointitoiminta, erilaiset yhteiskunnalliset palve-

lut ym.) odottavat uusia avauksia Venäjälle. Jatkossa tulisi pohtia sitä, mi-

tä mahdollisuuksia Venäjän kasvava palvelu- ja vapaa-ajan teollisuus voi 

tarjota suomalaiselle koulutukselle.

Suomen ja Venäjän väliseen koulutusyhteistyöhön ovat vaikuttaneet 

mm. muutokset korkeakoulujen tutkintorakenteessa. Suomi on siirtynyt 

yleiseurooppalaiseen Bolognan mallin mukaiseen tutkintojärjestelmään, 

jonka perusmallina on kolmivuotinen kandidaatin tutkinto ja sen päälle 

rakentuva kaksivuotinen maisterintutkinto. Kun Venäjäkin on asteittain 

siirtymässä samaan malliin, on suomalaisille korkeakouluille avautunut 

uusia mahdollisuuksia myös tutkintotason yhteistyölle esimerkiksi kult-

tuurialojen opetuksen osalta. (vrt. Mustajoki 2007, 26). Luovien alojen kou-

lutus voi liittyä esimerkiksi kulttuurivientiin, kulttuuriliiketoimintaan ja 

kulttuurituotantoon. Myös uusien, monialaisten palveluinnovaatioiden 

luomiseen ja kehittämiseen kytkeytyvä koulutus palvelisi myös elinkei-

noelämän tarpeita.

Sopimuksellisuus on koulutusyhteistyön perusta. Suomalaiset yliopis-

tot, korkeakoulut ja tutkimuslaitokset ovat solmineet vuosien kuluessa 

runsaasti erilaisia yhteistyösopimuksia venäläisten partnereiden kanssa. 

Sopimusten sisällöt ovat liittyneet mm. seuraaviin osa-alueisiin (Lumme-

puro 2002):

•	 opiskelija-, opettaja- ja jatko-opiskelijoiden vaihto

•	 tutkijavaihto, yhteiset tutkijakoulut, tieteelliset yhteistyöprojek-

tit, tiedon ja julkaisujen vaihto, yhteiset tieteelliset seminaarit ja 

konferenssit

•	 yhteistyöohjelmien koordinointi, seuranta ja arviointi

•	 yhteistyö täydennys- ja uudelleenkoulutuksen alalla

vää osaamista ei koettu kyselyssä sellaisena, johon tarvittaisiin yhtä pal-

jon ulkopuolista tukea. Kyse on tältä osin tapauskohtaisista tarpeista, jotka 

vaihtelevat luovien alojen toimijoiden välillä. Lisäksi yksittäisinä mai-

nintoina osaamisen vahvistamisen osalta nostettiin esille sopivien mark-

kinointikanavien tuntemus, residenssiyhteistyöhön liittyvän osaamisen 

vahvistaminen, venäläisen teatterin tuntemus ja siihen liittyvien yhteis-

työverkostojen tuntemus. 

Tietopalveluja koskevien tarpeiden osalta vastaajat toivoivat erityisesti 

tietoa Venäjä-yhteistyön rahoituksesta ja potentiaalisten yhteistyökumppa-

neiden yhteystietoja/yhteistyörekistereitä. Sen sijaan tietoa myynnin edis-

tämiseen ja markkinointiin liittyvää tietopalvelua ei pidetty yhtä merkittä-

vinä. Lisäksi yksittäisinä mainintoina toivottiin mm. seuraavia palveluja:

•	 apua yhteistyön käynnistämiseen (mm. tulkkauksen osalta)

•	 tietoa siitä, mitä potentiaaliset venäläiset yhteistyökumppanit toi-

vovat yhteistyöltä

•	 tietoa näyttelyviennin mahdollisuuksista

•	 tietoa Suomessa ja Venäjällä toimivista yhdistyksistä, joilla on sa-

mantapaiset tavoitteet

•	 yhteismarkkinointia koskevaa tietoa

Kansainvälistymispalvelujen osalta luovien alojen toimijat ovat toivoneet, 

että tietoa palveluista olisi saatavissa keskitetysti, koska palvelujen tarjon-

ta on tällä hetkellä varsin laajaa ja hajanaista. Palveluja koskevan tiedon 

saannin yhteydessä on puhuttu mm. yhden luukun kontaktipisteen tar-

peellisuudesta. Tukipalveluja koskevaa tiedotusta on lisättävä ja koottava 

olemassa oleva tieto yhteen paikkaan, jossa se olisi helposti saatavilla ja 

luovien alojen yritysten käytettävissä. Erilaiset kansainvälistymispalvelut 

tulisi linkittää toisiinsa siten, että tieto olisi saatavissa yhdessä paketissa. 

(Nikula ym. 2009b, 86-87.)
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Suomessa on ollut tarjolla vain vähän kulttuurin ja taiteen aloilla ta-

pahtuvan kansainvälisen liiketoiminnan ja kansainvälisen yhteistyön suun-

nittelun ja toteutuksen osaamiseen tähtäävää koulutusta millään koulu-

tustasolla. Toimialoista eniten kulttuuriviennin koulutusta on järjestetty 

musiikin alalla (mm. Sibelius-Akatemian täydennyskoulutus ”Music Ma-

nagement for Export”). Fintra on lisäksi toteuttanut esimerkiksi Kulttuuri-

viennin ammattilainen -valmennusohjelman. Kulttuuriviennin osaamisen 

lähtökohtana on markkina- ja asiakastuntemus, jota on käsitelty em. kou-

lutuksessa. (Cupore 2007, 16; Opetusministeriö 2008, 15.)

Kulttuuriliiketoiminnan kansainvälistymiseen liittyvää koulutusta on 

tarjottu Suomessa erikoistumisopintoina, ammatilliseen täydennyskoulu-

tuksena sekä taiteen tiedotuskeskuksen ammattilaisille järjestämänä kou-

lutustoimintana. Kulttuuriviennin nimellä tarjottavia koulutuskokonai-

suuksia on tarjottu erityisesti täydennyskoulutuksina. (Cupore 2007, 17.)

Yliopistoissa taiteeseen ja kulttuuriin liittyvä kansainvälistymiskou-

lutusta on toteutettu ensisijaisesti kieliopintoina, kansainvälisenä harjoit-

teluna sekä vaihto-opiskeluna. Kulttuuriviennin kannalta keskeisimmät 

koulutusohjelmat ja -sisällöt ovat löytyneet yliopistoissa maisteritasolta 

sekä taideyliopistojen ja taiteiden tiedekuntien järjestämästä ammatilli-

sesta täydennyskoulutuksesta. (ks. Cupore 2007, 24-25.)

Kulttuurialojen kansainvälistymiseen liittyvän koulutuksen ongelmana 

on pidetty sitä, että erityisen vähän on olemassa kansainvälisen liiketoi-

minnan tai viennin ammattilaisille suunnattuja kulttuurin sisältöasiantun-

temukseen liittyviä opintojaksoja. Lisäksi koulutus- ja vienninedistämis-

kentällä esille on nostettu tarve teknologian, liiketaloudellisen ajattelun 

ja sisältöjen kehittämisprosessien johtamisen yhdistävälle, erityisesti yk-

sityiselle, mutta myös julkiselle sektorille suuntautuvalle johtamiskou-

lutukselle, jossa kansainvälistymisellä olisi keskeinen sija. Koulutuksen 

tulisi olla maisteritasoista, mutta se tukisi myös esimerkiksi jo olemassa 

olevia ammattikorkeakoulutasoisia tuottajakoulutuksia. Kulttuuri- ja ta-

pahtumatuottajien tutkintokoulutus on Suomessa tällä hetkellä pääosin 

keskittynyt ammattikorkeakoulutasolle, joskin myös yliopistoissa tarjotaan 

•	 yhteiset intensiivikurssit, yhteiset opetusohjelmat, yhteiset kak-

soistutkinnot

•	 monitieteiset harjoittelujaksot

•	 yhteiset sähköiset palvelualustat (projektitietokannat, koulutus-

mahdollisuudet, partnerihakupalvelut jne.).

Venäjälle suuntautuvan koulutusyhteistyön yleisinä ongelmina on pidet-

ty mm. byrokratiaa, kieliongelmia, mentaalisia eroja, erilaisia tieteenteon 

traditioita, tutkijakunnan heterogeenisuutta, tiedon puutetta ja epäsel-

vyyksiä tutkintojen vastaavuudessa. Venäjä-yhteistyö tarjoaa kulttuuriin 

liittyvälle koulutukselle kuitenkin runsaasti mahdollisuuksia. Esimerkiksi 

perinteisten vahvojen alojen (kuten tanssitaide, eri musiikin alat, elokuva, 

teatteri) lisäksi Venäjällä on suurta mielenkiintoa muun muassa teolliseen 

muotoiluun, tekstiili- ja vaatetussuunnitteluun sekä graafiseen suunnitte-

luun. Useissa suomalaisissa kehittämisohjelmissa ja raporteissa on myös 

todettu tarve vahvistaa erityisesti kulttuuriammattilaisten liiketoiminta- ja 

kansainvälistymisosaamista osana suomalaisen kulttuuriviennin edelly-

tysten kehittämistä. Lisäksi erilaisen kansainvälisen vaihdon kasvattami-

nen kulttuurialan koulutuksen osa-alueena on tärkeä keino luoda maape-

rää tulevaisuuden yhteistyölle. (Leikola & Leroux 2006, 86; Cupore 2007, 

3; vrt. Mustalampi 2007.)

Tutkimusten mukaan kulttuuriviennin koulutus ei muodosta Suomes-

sa yhtenäistä ja erillistä kokonaisuutta osana koulutusjärjestelmää. Kan-

sainvälisen toiminnan näkökulma on ollut koulutuksessa osa kulttuurin ja 

taiteen alojen sisältökoulutusta, kulttuuriliiketoiminnan koulutusta sekä 

välittäjäosaamiseen ja projektihallintaan perehdyttäviä koulutuksia (Cu-

pore 2007, 16). Lisäksi on huomautettu, että kulttuuriviennin koulutuk-

sen osalta on tehtävä ero kansainvälistymisen ammattilaisten toimialali-

säämisen (viennin kulttuurikoulutus) ja kulttuuritoimialan ammattilaisten 

kansainvälistymisosaamisen (kulttuurin vientikoulutus) välillä. (Leikola & 

Leroux 2006, 84). Painopiste koulutuksessa voi olla molemmissa tai vain 

toisessa näkökulmassa.
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hyinä, erityisteemojen mukaisina täydennyskoulutuksina. Esimerkkejä 

täydennyskoulutuskokonaisuuksista ovat (Leikola & Leroux 2006, 85-86):

•	 markkinointi- ja myyntipartnerien valinta

•	 kulttuuriviennin markkinointimateriaalin suunnittelu

•	 konferenssiesitelmien pitchaaminen ja pitäminen

•	 kulttuuriviennin ja immateriaalioikeuksien taloushallinto ja kir-

janpitokäytäntö

•	 promootio-osaaminen, sisältäen musiikkibisneksessä esim. mes-

suosaamisen

•	 kulttuuriyrityksen rahoitusinstrumentit ja käytännön rahoituksen 

hankinta

•	 kulttuuriviennin juridiikka, erityisesti sopimusjuridiikka

•	 tekijänoikeudet (alatoimikohtaisesti) ja niiden ongelmakohdat

•	 viennin toimijaverkostoon perehtyminen ja verkostojen rakenta-

minen 

Laajassa katsannossa kulttuurialan kansainvälistymiskoulutuksen tuli-

si kytkeytyä tulevaisuuden megatrendeihin, jotka heijastuvat esimerkik-

si kulttuurituottajien osaamisvaatimuksiin. Kyseistä ennakointitietoa on 

koottu äskettäin Metropolia ammattikorkeakoulun hallinnoiman Tuotta-

ja2020 -hankkeen puitteissa, jonka mukaan ainakin seuraavat seikat nou-

sevat tulevaisuudessa esille (vrt. Halonen 2011b):

•	 moniaististen ja kokonaisvaltaisten elämysten tarjoaminen esimer-

kiksi venäläisille asiakkaille Suomessa tai matkailijoille Venäjällä

•	 kohtuullistamisen, leppoistamisen ja kestävän kehityksen periaat-

teisen tuotteistaminen esimerkiksi luontomatkailun ohjelmapalve-

lujen yhteydessä

•	 globaalien ja lokaalien yhteisöjen kokemuksellisuuden sekoittami-

nen kulttuurikohteissa tai tapahtumapaikoissa esimerkiksi sosiaa-

lisen median välityksellä

tuottajatyyppisiä opinto- ja koulutuskokonaisuuksia. Sisällöllisesti tuot-

tajakoulutus painottuu taide- ja kulttuurisisältöihin, liiketoimintaan sekä 

produktiotyöskentelyyn. (Cupore 2007; Halonen 2011a.)

Kulttuurialojen liiketoimintaosaamisen, kansainvälistymisen ja yrittä-

jyyden aloilla koulutusta on tarjottu yliopistojen ja ammattikorkeakoulu-

jen ohella myös mm. ammatillisissa aikuiskoulutuskeskuksissa, valtakun-

nallisissa ja ammatillisissa erikoisoppilaitoksissa, konsulttitoimistoissa ja 

instituuteissa. Lisäksi kansainvälisen ja liiketoimintaosaamisen liittyvää 

koulutusta on tarjottu koulutusorganisaatioiden ohella osana pk-yritysten 

kansainvälistymiseen tähtääviä kehittämis- sekä muita asiantuntijapalve-

luita, kehitys- ja selvitysprojekteja, yrityshautomopalveluita jne. Osaa-

miskeskuksissa on ollut kansainvälistymiseen liittyviä palveluita ja kou-

lutusta, mm. yrityshautomopalveluita. Lisäksi taiteen tiedotuskeskukset, 

toimialajärjestöt ja vienninedistämisorganisaatiot ovat myös toimineet 

keskeisesti alansa kansainvälisen yhteistyön ja viennin edistäjinä. (Cupo-

re 2007, 31-32.)

Yleiset kulttuurivientiin ja kansainvälistymiseen liittyvät koulutustar-

peet ovat liittyneet myyntiin, markkinointiin, promootioon, tekijänoike-

uksien hallintaan, juridiikkaan ja sopimuskäytäntöihin, taloushallintoon, 

johtamiseen, tuotteistamiseen ja projektihallintaan. Kulttuuriviennin edis-

tämisessä olisi täten tärkeää vahvistaa yritysten liiketoimintaosaamista ja 

lisätä kulttuurin toimijoiden kansainvälistämiskoulutusta sekä lyhemmil-

lä että pidemmillä koulutuskokonaisuuksilla sekä kasvattaa kansainvälis-

tämisen parissa toimivien henkilöiden toimialatietämystä. Myös tuottaja- 

ja harjoittelijavaihtoa tulisi lisätä. Kohderyhmänä tulisi olla ensisijaisesti 

kulttuurivientiliiketoimintaa harjoittavien yritysten toimitusjohtajat, tuot-

tajat sekä muut johtotehtävissä toimivat. (Leikola & Leroux 2006, 85; Cu-

pore 2007, 6.)

Jatkossa myös Itä-Suomeen tulisi organisoida säännöllisesti toistuvaa 

kulttuuriviennin ja Venäjä-yhteistyön ammattilaisille annettavaa kansain-

välistymiskoulutusta sekä pidempinä täydennyskoulutusjaksoina että ly-
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mojen osalta. Seuraavaan luetteloon on koottu haastatteluissa esille nous-

seita yhteistyöehdotuksia:

Taide- ja kulttuurialakohtainen yhteistyö

•	 venäläisille suunnatun ohjelmiston suunnittelu suomalaisiin te-

attereihin ja venäläis-suomalaisen teatterifestivaalin suunnittelu

•	 yhteistyötä galleriatoiminnassa

•	 venäläisten balettitanssijoiden kiertueen organisoiminen Suomessa

•	 suomalaisten balettitanssi -osaajien (mm. koreografit) ja uuden kan-

sanmusiikin edustajien vienti Venäjälle (yhteistyön kehittäminen 

Petroskoin baletin, teatterin ja musiikin alojen toimijoiden kanssa)

•	 Suomessa esitettävän jazzin ja maailmanmusiikin vienti Venäjälle 

tai suuntaaminen venäläisille asiakkaille Suomessa 

•	 venäläisen folkloren ja rockmusiikin tuonti Suomeen, ja suoma-

laisten rockbändien vienti Venäjälle

•	 yhteisten perinnemusiikin tapahtumien järjestäminen (mm. folk-

lore-ryhmien vierailut)

•	 venäläisten tuottajien käyttäminen Suomen konserttitalojen ohjel-

mistojen suunnittelijoina ja tuottajina

•	 venäläisen viulukoulun organisoiminen Suomessa

•	 suomalaisen asiantuntemuksen vienti Venäjän suuriin museoihin 

•	 yhteistyötä Mikkelin Päämajamuseon kehittämisen osalta

•	 Pietarissa työskentelevien koru-, kulta- ja hopeaseppien hyödyn-

täminen kulttuuriyhteistyössä

•	 suomalaisten ja venäläisten yhteisten taidenäyttelyjen, valokuva-

näyttelyjen, musiikkiesitysten ja -vierailujen kehittäminen

•	 taidetoimikuntien yhteistyön lisääminen Venäjä-yhteistyön ja kult-

tuurivaihdon organisoinnissa (esim. suurempien yhteisnäyttelyjen 

toteutus)

•	 yhteistyötä taiteilijaresidenssitoiminnan ja -vaihdon kehittämisessä 

•	 Kaakkois-Suomen kuvataiteen yhteisesiintymiset Venäjällä

•	 lasten ja nuorten kulttuuriosaajien vierailut Venäjällä ja Suomessa

•	 reaali- ja virtuaalimaailman sekoittaminen kulttuurikohteissa (mm. 

monikanavaisen mediateknologia luova soveltaminen)

•	 monikulttuurisuuden huomiointi kulttuurikohteiden suunnitte-

lussa

•	 kuluttajien pirstoutuminen ja uusheimottuminen pienten teemo-

jen ympärille

•	 kaupunkitilojen elävöittäminen erilaisille kuluttajaryhmille

Megatrendit sekä kulttuurivienti- ja liiketoimintaosaaminen liittyvät paitsi 

kulttuuritoimijoiden ja taiteilijoiden kompetensseihin myös välittäjäpor-

taan kyvykkyyteen. Välittäjäportaan toimijoihin kuuluvat mm. kulttuu-

rituottajat, managerit, agentit, festivaalien ja tapahtumien järjestäjät, ku-

raattorit, taiteen toimialajärjestöt, kustantajat/kustannustoimittajat sekä 

sponsorointiyhteistyön asiantuntijat. (Cupore 2007, 8.)

Jatkossa kulttuurialan liiketoimintaosaamista on pyrittävä viemään 

myös Venäjän markkinoille. Venäjällä on tarvetta kulttuuri- ja luovien alo-

jen koulutuksen modernisoinnille, jonka osa-alueena maassa on lisääntyvää 

kysyntää kulttuuri- ja luovien alojen toimijoiden management -koulutuk-

selle, joka voi liittyä esimerkiksi muotoiluun, mainontaan, muotiin, eloku-

vateollisuuteen, musiikkiin ja tapahtumatuotantoon (Zelentsova & Melvil 

2011). Venäjälle tarjottavassa kulttuurituotannon koulutuksessa esimerkiksi 

ammattikorkeakouluilla voi olla jatkossa entistäkin merkittävämpi rooli.

3.2.8 MUITA YHTEISTYÖN HAASTEITA JA MAHDOLLISUUKSIA 

Esteistä ja haasteista huolimatta haastateltavat näkivät Venäjä-yhteistyön 

tulevaisuudessa erittäin tärkeäksi. Yhteistyöhön liittyy monia mahdolli-

suuksia, joita ei ole vielä hyödynnetty riittävästi. Haastatteluissa nousi 

esille yhteistyöehdotuksia, jotka liittyivät mm. erillisiin taide- ja kulttuu-

rialoihin, kulttuurimatkailuun sekä koulutukseen ja tukipalveluihin. Yh-

teistyötä toivottiin esimerkiksi musiikkiin, kuvataiteeseen, kalliotaiteeseen, 

yhteiseen kulttuuriperintöön ja tuottaja-manageripalveluun liittyvien tee-
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Koulutusyhteistyö ja luovien alojen tukipalvelujen kehittäminen

•	 kulttuuri- ja taidealojen opetusohjelmien ja kaksoistutkintojen ke-

hittäminen yhteistyössä pietarilaisten yhteistyökumppaneiden 

kanssa 

•	 Pietarin taideakatemian toimintaan tutustuminen ja yhteistyön ke-

hittäminen

•	 tiedon jakaminen yhteistyöhön liittyvistä taloudellisista tukijärjes-

telmistä ja mahdollisista rahoittajista

•	 luovan talouden kehittämishanke Pietarin yhteistyökumppaneiden 

kanssa (esim. näyttelyjen järjestämiseen ja tuottamiseen liittyvien 

osa-alueiden osalta)

•	 tuottaja- ja manageripalvelun organisointi, jonka puitteissa suoma-

laista kulttuuria ja artisteja tuotetaan Pietariin

•	 yhteiset sähköiset palvelut kahdensuuntaiseen kulttuurialan tiedo-

tukseen, markkinointiin ja muuhun yhteydenpitoon

•	 Savonlinnan Musiikkiakatemian Mestarikurssi Pietariin, Mosko-

vaan ja Petroskoihin

•	 musiikkiteknologian ja kehonhuollon opetusta Suomesta Pietariin 

ja opiskelijoita Suomeen

Suomen ja Venäjän kulttuuriyhteistyön kehittämismahdollisuuksien osalta 

tuotiin haastatteluissa esille myös mm. sukukansojen kulttuuriin pohjau-

tuva yhteistyö, joka voi liittyä luontosuhteeseen, uskontoihin, rituaaleihin 

tai riitteihin. Se voidaan kytkeä myös uusiin, nouseviin kulttuuri-ilmiöi-

hin, kuten udmurtinkieliseen pop-iskelmään, etnorockmusiikkiin, uu-

teen kansanmusiikkiin ja räp -musiikkiin. Kyselyn vastausten perusteella 

kulttuuriyhteistyötä Pietariin tulisi erityisesti lisätä kulttuuritapahtumien 

kehittämisen, yritysvierailujen, yrityskumppaneiden etsinnän sekä kou-

lutusvaihdon osalta.

Suomalaisen kulttuuriviennin kehittämiseksi ja suomalaisen kulttuu-

rin tunnetuksi tekemiseksi voidaan toteuttaa monia erilaisia toimenpiteitä. 

Toimenpiteet voidaan jaotella sen mukaan, kohdistuvatko ne välittömästi 

•	 kokeellisen ja vaihtoehtokulttuurin esittäminen Suomessa venä-

läisille kuluttajille (sellaista, jota ei löydy esimerkiksi Pietarista)

•	 yhteistyötä ja osaajavaihtoa design:n ja arkkitehtuurin osalta

•	 venäläisten huipputason jäänveistäjien käyttäminen suomalaisissa 

talvitapahtumissa ja matkailukohteissa 

Kulttuurimatkailualan yhteistyö

•	 matkatoimistoyhteistyön kehittäminen 

•	 Suomen ja Venäjän yhteisen historian matkailullinen tuotteista-

minen kulttuuritoiminnalla elävöittäen (esim. yhteismarkkinointi, 

nettisivustot, matkailureitistöt, tiedon välittäminen, tapahtumapa-

kettien luominen)

•	 kulttuuriperintöaineiston digitointi ja matkailullinen tuotteista-

minen

•	 suomalaisten historia Venäjällä esille esimerkiksi Pietarissa (näyt-

telyvaihtoa jne.)

•	 suomalaisten huvilamatkailua tarjoavien yritysten yhteismarkki-

nointi (yhdessä brändäys) ja yhteisten palvelukokonaisuuksien 

suunnittelu venäjän markkinoille

•	 suomalais-venäläistä yhteistyötä kalliomaalauksiin liittyen ja tee-

mamatkailupakettien suunnittelu

•	 venäläisille matkailijoille suunnattujen hoito-, hoiva- ja ohjelma-

palvelukokonaisuuksien kehittäminen ja paketointi 

•	 yhteistyötä venäläisten matkailijoiden tarpeita ja makumieltymyk-

siä koskevissa tutkimuksissa

•	 Suomesta vietävien tuotteiden ja palvelujen markkinatutkimuk-

set Pietarissa 

•	 tiedon lisääminen sekä venäläisten että suomalaisten tuotteiden ja 

palvelujen tarjonnasta (esim. taidetapahtumien yhteismarkkinoin-

ti venäläisten kanssa)
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4. Venäjä-yhteistyötä edistävät  
 tukipalvelut

viejiin vai pyritäänkö niillä vahvistamaan viennin ja kansainvälistymisen 

tukirakenteita. (Niinikoski & Kiiski 2007, 6). Molemmat näkökulmat ovat 

merkityksellisiä kulttuuriviennin kokonaisvaltaisen kehittämisen yhtey-

dessä. 

Kulttuuriviennin edistämisen yhtenä keinona voidaan käyttää erilaisia 

vientiprojekteja, joihin voi liittyä esimerkiksi seuraavia toimenpidekoko-

naisuuksia (vrt. ICONOR 2006, 23-24):

•	 kulttuurialakohtaiset kontaktimatkat Venäjälle

•	 yritysyhteistyökoulutus ja monialaisten palveluinnovaatioiden 

tuotteistaminen

•	 kulttuuri- ja matkailupalvelujen tuotteistamiskoulutus ja yhteisten 

matkailureitistöjen suunnittelu

•	 tietokantojen laatiminen Suomessa ja Venäjällä tarjottavista kult-

tuurituotteista ja -palveluista

•	 Suomi -festivaalin järjestäminen ja suomalaisen kulttuurin tunne-

tuksi tekeminen

•	 kulttuuripalvelujen yhteismarkkinointi

•	 kulttuurivientiä edistävien manageripalvelujen ja tapahtumien or-

ganisointi

•	 venäläisiä asiakkaita koskevien käyttäjäympäristöjen (living lab) 

luominen ja jatkuvan asiakastiedon keräämisen organisointi esim. 

Suomen matkailukohteissa tai loma-asutusalueilla

4.1 Tukipalvelumuodot ja palvelujen tarve

Kulttuurialojen toimijoiden kansainvälistymiselle voidaan luoda edelly-

tyksiä ja mahdollisuuksia monin eri tavoin. Esimerkiksi kulttuuriviennin 

vahvistamisessa voidaan käyttää kahta rinnakkaista toimintatapaa. Ensin-

näkin rahoitustuki ja palvelut voidaan kohdentaa suoraan vientitoimijoille. 

Toiseksi voidaan vahvistaa viennin tukirakenteita, asiantuntijaverkostoja 

sekä kehittää markkinaehtoisia tai julkisia palvelumuotoja. Tässä selvityk-

sessä tavoitteena on tarkastella erityisesti tuottaja-manageritoimintaan liit-

tyviä tukipalveluja osana luovien alojen yritysten ja kulttuuritoimijoiden 

kansainvälisen yhteistyön edistämistä. Näin ollen raportin painopiste on 

jälkimmäisessä tukimuodossa eli tukirakenteiden ja asiantuntijaverkosto-

jen kehittämisessä.

Kulttuuriyhteistyötä edistävien asiantuntijaverkostojen ja julkisten tu-

kipalvelujen kehittämisessä voidaan hyödyntää olemassa olevia palveluja 

entistä monipuolisemmin tai luoda ja kehittää kokonaan uusia palvelu-

muotoja. Olemassa olevien tukirakenteiden ja -järjestelmien hyödyntämi-

nen edellyttää kulttuurin toimijoilta laajempaa ja monipuolisempaa tietoa 

eri tukimuodoista sekä tiedottamisen tehostamista. Tällä hetkellä tietoa 

palveluista on saatavilla varsin hajanaisesti, ja yrittäjien on usein vaikeaa 
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Suomen Pietarin instituutti on säätiön ylläpitämä ja Suomen ulkomailla 

toimivien kulttuuri-instituuttien joukkoon kuuluva toimija (Opetusminis-

teriö 2005, 9). Instituutin on perustanut vuonna 1992 yksityinen Pietari-

säätiö, jonka perustajiin kuuluu lukuisa joukko suomalaisen kulttuurin, 

tieteen ja elinkeinoelämän yhteisöjä, mm. Helsingin ja Turun yliopistot, 

Sibelius-Akatemia, Helsingin ja Turun kaupungit, UPM sekä Sampo Pankki. 

Pietari-säätiön tehtävänä on ylläpitää perustamaansa kulttuuri-instituut-

tia ja vaalia Suomen ja Venäjän välisiä kulttuurisuhteita ja niihin liittyvää 

historiallista perinnettä sekä edistää maiden välistä yhteistyötä taiteen, 

kirjallisuuden, tieteen ja elinkeinoelämän alalla. Säätiö toteuttaa omalta 

osaltaan pohjoisen kulttuurisen kumppanuuden ideaa ja Itämeren ympä-

rysvaltioiden yhteistyöideaa. 

Suomi-Venäjä-Seura on puolestaan kansalaisjärjestö, joka osana toi-

mintaansa toteuttaa opetusministeriön sille antamia kulttuurialan tehtä-

viä. Opetusministeriö myöntää seuralle vuotuisen toiminta-avustuksen ja 

harkinnanvaraista projektitukea. Suomi-Venäjä-Seura on mm. kantanut 

päävastuun suomalais-venäläisen kulttuurifoorumin partneritoiminnasta 

ja tapahtuman organisoinnista. Kulttuuriin ja sivistykseen liittyvää Venäjä-

yhteistyötä on osaltaan edistänyt myös Venäjän Itä-Euroopan instituutti, 

joka on mm. ylläpitänyt kirjastoa, järjestänyt tapahtumia ja seminaareja, 

tukenut Venäjältä Suomeen suuntautunutta maahanmuuttoa sekä harjoit-

tanut laaja-alaista julkaisutoimintaa ja tarjonnut erilaisia asiantuntijapal-

veluja. (Opetusministeriö 2005, 9-10; Opetusministeriö 2007b, 10.)

Luovien alojen yritysten kansainvälistymispalveluja on Suomessa or-

ganisoitu monin eri tavoin. Palvelun taustaorganisaationa on voinut olla 

mm. ELY-keskus, Finpro, EU-projektit, seudullinen kehitysyhtiö, maakun-

tayhtymä, seudulliset yrityspalvelut, Tekes, OKM, ammattikorkeakoulu, 

suomalaiset kauppakamarit, Fintra, Finnvera, Työ- ja elinkeinoministeriö, 

yliopisto, alueellinen elinkeinoyhtiö, ulkoasiainministeriö, kansainväliset 

verkostot (esim. matkailun edistämiskeskukset) sekä ulkomailla sijaitsevat 

suomalaisia palvelevat tahot (kuten suurlähetystöt ja kulttuuri-instituutit). 

Selvitysten mukaan luovien alojen yrittäjät ovat käyttäneet julkisten taho-

käyttää tietoa tai löytää oikea organisaatio, jonka puoleen voi kääntyä eri-

tyisesti kansainvälistymisprosessin alussa. (Niinikoski & Kiiski 2007, 6; 

Nikula ym. 2009a, 10-11.)

Suomen ja Venäjän välistä kulttuuriyhteistyötä edistäville tukipalve-

luille on olemassa selkeä tarve, mikä liittyy erityisesti toimintakulttuureis-

ta ja byrokratiasta aiheutuviin haasteisiin. Venäjä-yhteistyötä edistävien 

palvelujen suunnittelu ei ole kuitenkaan uusi asia. Tukipalvelujen kehittä-

misen tausta ulottuu aina 1980-luvulle Neuvostoliiton viimeisiin vuosiin, 

ja lähtökohtana oli Suomen ainutlaatuinen gateway-asema idän ja lännen 

välissä. Geopoliittiseen asemaan liittyvää osaamista ryhdyttiin tuolloin 

entistä aktiivisemmin hyödyntämään tarjoamalla Venäjälle pyrkiville län-

siyrityksille erilaisia tukipalveluita joko Suomesta käsin tai paikallisen 

yksikön kautta. Karhusen ym. (2008, 93) mukaan suomalaiset olivat Pie-

tarissa ensimmäisiä länsiomisteisten laki-, mainos- ja markkinointi- sekä 

konsultointitoimistojen perustajia. Aluksi palveluja suunnattiin erityisesti 

Pietarin ulkomaalaisille yrityksille, ulkomaisille matkailijoille ja ekspat-

riaateille, mutta vähitellen asiakkaiksi tuli myös venäläisiä. Suomalaiset 

hyödynsivät ja paikkasivat näin ollen venäläisen liike-elämän infrastruk-

tuurin aukkoja. (emt.)

Suomen ja Venäjän välistä kulttuuriyhteistyötä ovat vuosien saatossa 

edistäneet monet tahot. Pietarin osalta keskeinen tukipalveluyksikkö on 

tällä hetkellä uusi Suomi-talo (n. 3700 m2), joka on äskettäin remontoitu 

Suurelle Tallikadulle ydinkeskustaan. Sen keskeisiä toimijoita ovat mm. 

Suomalais-Venäläinen Kauppakamari, Finnvera, Pietari-säätiön Suomen 

Pietarin instituutti ja Pietarin suomalainen koulu. Lisäksi taloon on si-

joittunut mm. ravintoloita, kokous- ja esittelytiloja sekä työ- ja asuintiloja 

opiskelijoille, taiteilijoille ja tutkijoille. Suomi-talossa toimivat myös Hel-

singin, Lahden, Tampereen, Kotkan ja Turun kaupunkien edustustot. Ta-

losta on suunniteltu liike-elämän ja kulttuurin keskittymää, joka voisi sa-

malla toimia eräänlaisena näyteikkunana Suomeen. (Lautanen 2008, 12.)

Suomen ja Venäjän välistä kulttuuriyhteistyötä ovat keskeisesti tu-

keneet myös mm. Suomen Pietarin instituutti sekä Suomi-Venäjä-Seura. 
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kuksen tiedotuskeskus, Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus Fi-

mic, Suomen Elokuvasäätiö, Tanssin tiedotuskeskus ja Teatterin 

tiedotuskeskus TINFO, sirkuksen tiedotuskeskus CIRKO

•	 Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ja Suomen ulkomaanedus-

tustot 

•	 Viennin asiantuntijaorganisaatiot: Finpro, Teknologian kehittämis-

keskus Tekes sekä Matkailun edistämiskeskus MEK 

•	 Taiteen ja kulttuurin kansainvälistymisen edistämis- ja tukiorgani-

saatiot: suomalaisen mediataiteen levityskeskus, Audiovisuaalisen 

kulttuurin edistämiskeskus AVEK, Edistävän säveltaiteen edistä-

miskeskus ESEK, FAVEX – Finnish Film & Audiovisual Export, 

Music Export Finland, Neogames, Suomen museoliitto ja Uuden 

mediakulttuurin keskus m-cult, Suomen Taideteollisuusyhdistys 

ry, Design Forum Finland, Suomen elokuva-arkisto, taiteen keskus-

toimikunta ja taidetoimikunnat

•	 Opetus- ja kulttuuriministeriö, Valtion taidetoimikuntalaitos, Kan-

sainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO, Suomen elokuva-arkisto. 

Kulttuuriviennin ja -yhteistyön tukiverkostoon ovat kuuluneet myös mm. 

kulttuurialan festivaalit, jotka ovat tuoneet asiantuntijoita tapahtumiin 

sekä Finland Festivals ry, joka on tehnyt markkinointi- ja tiedotustyötä. 

Lisäksi tukiverkoston toimintaan on osallistunut residenssejä ylläpitävät 

tahot sekä galleriat, jotka ovat vieneet suomalaisia taiteilijoita ulkomaille 

tai tuovat ulkomaisia taiteilijoita Suomeen ja näyttelyvaihtoa harjoittavat 

museot. (Opetusministeriö 2007a, 18). 

Kulttuurivientiponnistukset ovat suuntautuneet myös Venäjälle. Esi-

merkiksi Musiikin tiedotuskeskus Fimic ja Music Export Finland ovat mm. 

järjestäneet suomalaisen musiikin vientipäiviä Moskovassa ja Pietarissa, 

joihin on liittynyt verkostoitumistilaisuuksia ja seminaarikokonaisuuksia 

Venäjän musiikkimarkkinoista. Teatterin tiedotuskeskus on puolestaan 

huolehtinut suomalaisen teatterin ja näytelmäkirjallisuuden kansainväli-

sestä näkyvyydestä, kysynnän lisäämisestä sekä teatteritaiteilijoiden kv-

jen tarjoamia kansainvälistymispalveluja useammin kuin yksityisiä. (Ni-

kula 2009b, 80; Urmas ym. 2009b, 24-26.)

Olemassa olevien rakenteiden rinnalle on viime vuosina kehitetty uu-

sia kulttuuriviennin tukipalvelumuotoja. Esimerkiksi kulttuuriviennin tu-

kiverkoston ja -rakenteiden kehittäminen on ollut osa kolmen ministeriön 

yhteistä kulttuurivientihanketta. Kulttuuriviennin tukiverkoston toiminta 

käynnistyi vuoden 2007 alussa ja sitä koordinoi Suomen kulttuuri- ja tie-

deinstituutit ry. Tukiverkoston kehittäminen on kattanut ensi vaiheessa 

Suomen ulkomaanedustustot, vienninedistämisorganisaatiot, ulkomail-

la toimivat instituutit, taiteen tiedotuskeskukset ja ulkomaille suunnatut 

julkaisut. Tukiverkostolla on nähty olevan rooli ja tehtävä vientikelpois-

ten hankkeiden evaluoimisessa ja promovoimisessa. (Niinikoski & Kiiski 

2007, 5; Opetusministeriö 2007a ja 2008, 27.)

Tukiverkoston organisoinnin lähtökohtana on ollut erityisesti tuotta-

ja- ja väliportaan suhteellinen heikkous kansainvälisessä kulttuuriyhteis-

työssä, mikä on vaikeuttanut kulttuurituotteiden ja -palveluiden vientiä 

(Opetusministeriö 2008, 42). Tukiverkoston tavoitteena on ollut tehdä 

Suomen kulttuuria tunnetuksi ulkomailla (mm. julkaisemalla materiaalia, 

järjestämällä tapahtumia), suomalaisen taiteen viennin edistäminen sekä 

osallistua kulttuurivaihtoon (taiteilijoiden osallistuminen tapahtumiin, 

messuihin, näyttelyihin jne.). Keskeinen haaste tukiverkoston kehittämi-

sessä on ollut yhteisen toimintamallin luominen. Leikola ja Leroux (2006, 

93) ovat puhuneet kulttuuriviennin tukiverkoston sijaan alan toimijoiden 

”kevyestä yhteistyörakenteesta” (työnimellä Creative Export Finland), jo-

ka koordinoisi kulttuuriviennin liiketoiminnan kehityskysymyksiä, hoi-

taisi kulttuuriviennin koko toimialankentän tiedotusta kotimaassa ja ulko-

mailla sekä toimisi vastinparina viranomaisille ja ulkomaisille vastaaville 

organisaatioille. 

Kulttuuriviennin tukiverkoston jäseniä ovat olleet mm. seuraavat or-

ganisaatiot (Niinikoski & Kiiski 2007; Opetusministeriö 2007a ja 2007c): 

•	 Taiteen tiedotuskeskukset: Design Forum Finland, FILI – Suomen 

kirjallisuuden tiedotuskeskus, Näyttelyvaihtokeskus FRAME, Sir-
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Olen aika vähän törmännyt näihin Venäjään suuntautuvia tarpeita 

tarvitseviin. Ainakin Etelä-Savossa se yrittäjä määrä on tosi pieni. Pu-

hutaan ihan muutamasta luovan alan yrittäjästä. Kannattaako niille 

mitään omaansa alkaa tekemään. Pitäisi miettiä laajempaa kokonai-

suutta, missä olisi sitten useampi Itä-Suomen maakunta mukana. Se 

voisi olla fiksumpaa. Lappeenrannassa on osaamista todella kovalla 

tasolla ja Lappeenrannan kokemuksia muilta aloilta pitäisi hyödyn-

tää. Tarve on niin pieni, ettei toiminta olisi kovin kustannustehokasta 

per yritys. Kannattaa miettiä laajempaa yhteistyötä. 

Haastatteluissa nostettiin esille myös kulttuuritoimijoiden keskinäisen 

yhteistyön kehittämisen tarve kansainvälistymisen edistäjänä. Esimerkik-

si suurten kulttuuritapahtumien välille tulisi kehittää yhteistyömalleja, 

joiden puitteissa Venäjä-yhteistyötä toimintaa voitaisiin soveltuvin osin 

organisoida. Kyse olisi tällöin sellaisista toimintamuodoista, joiden avul-

la vältyttäisiin päällekkäiseltä toiminnoista ja joista aiheutuisi esimerkik-

si kustannussäästöjä. Kaiken kaikkiaan Venäjä-yhteistyön koordinoinnin 

osalta haastateltavat korostivat avoimen yhteistyökulttuurin luomista se-

kä aidon yhteistyöhalukkuuden merkitystä sekä keinotekoisten hallinnol-

listen ja kulttuuristen raja-aitojen ylittämistä. Itäsuomalainen yhteistyö 

mahdollistaisi suurempien ja vaikuttavimpien Venäjä-yhteistyömuotojen 

ja hankkeiden kehittämisen.

Yhteistyötä edistävän tukipalvelupisteen ei tarvitse haastattelujen mu-

kaan välttämättä olla erillinen julkisen sektorin ylläpitämä toimisto tai 

verkosto. Pikemminkin sitä voisi kutsua monialaiseksi klusteriksi, osaa-

miskeskittymäksi, johon olisi koottu luovien alojen Venäjä-yhteistyön kan-

nalta tärkeitä tukipalveluja. Klusteri muodostuisi paitsi julkisesta sektorista 

myös yhdistyksistä sekä yrityksistä, jotka muodostaisivat vientiä edistävän 

tukiverkoston. Sisällöllisesti klusteri voisi muodostua haastattelujen mu-

kaan erillisten teemojen yhteyteen, esimerkiksi kulttuurimatkailun tuot-

teistamisen ympärille, johon kytketään toimijoita niin matkailun, kulttuu-

rin, liikunnan kuin hyvinvointipalvelujenkin osalta.

liikkuvuuden edistämisestä. Lisäksi se on toteuttanut lukuisia yhteistyö-

projekteja ulkomaisten teattereiden kanssa (tärkeimpänä markkina-alueena 

mm. Venäjä). (Opetusministeriö 2008, 20-23.)

Haastatteluissa ja kyselyssä selvitettiin Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan 

kulttuuritoimijoiden ja luovien alojen yrittäjien Venäjä-yhteistyön tukipal-

velutarpeita. Haastattelujen mukaan alueen Venäjä-yhteistyö ei ole luovien 

alojen osalta strategisesti koordinoitua. Yhteistyön koordinoinnin haastee-

na ja ongelmana pidettiin mm. sitä, että kulttuuriyhteistyössä on mukana 

runsaasti pieniä toimijoita, mikä hajottaa ja sirpaloittaa yhteistyötä sekä 

aiheuttaa lisäkustannuksia ja resurssien tuhlausta. Toisaalta monipuolista 

toimijakenttää pidettiin myös vahvuutena, jota tulisi vaalia. 

Haastatteluissa tiedusteltiin myös yksityiskohtaisemmin, miten Pie-

tarin ja Kaakkois-Suomen kulttuuriyhteistyön tukipalveluja tulisi jatkos-

sa organisoida. Vastausten mukaan tarvitaan keskitetty yksi palvelupiste/

koordinaatiokeskus, kokoava taho, joka koordinoi alueen kulttuuriyhteis-

työn resursseja yhteen kokonaisvaltaisesti. Nikulan (2009b, 92-93) tutki-

muksessa on vastaavasti ehdotettu luovien alojen kansainvälistymisohjel-

man laatimista sekä luovan talouden yrittäjiin erikoistuneen vientiyksikön 

perustamista. 

Useat haastateltavat korostivat Venäjä-yhteistyön hajanaisuutta ja ir-

rallisuutta, mistä on seurannut mm. toimintojen päällekkäisyyttä. Samalla 

peräänkuulutettiin keskitettyä tahoa, jolla olisi Itä-Suomessa koordinaa-

tiovastuu luovien alojen Venäjä-yhteistyön kehittämisessä. Tämän tahon 

tulisi olla julkinen toimija, jolloin toiminnan taloudelliset riskit olisivat 

mahdollisimman pienet. Erityisesti maakuntaliittojen rooli nostettiin haas-

tatteluissa painokkaasti esille. Koordinoivan tahon tulisi organisoida yh-

teistyöfoorumeja, tarjota tietoja tukipalveluista, hoitaa alueellisesti kattavaa 

tiedotustoimintaa sekä organisoida ylimaakunnallisia kulttuurivientihank-

keita. Laajaa alueellista yhteistyötä korostettiin myös sen vuoksi, että Itä-

Suomessa on Venäjä-yhteistyötä tekeviä luovien alojen yrityksiä vähän ja 

nekin ovat resurssien (liikevaihto ja henkilöstömäärät) osalta varsin pieniä.
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tot ja yhteistapahtumat ovat olleet kaivattuja kansainvälisen toiminnan 

edistäjiä. (Nikula ym. 2009b, 80; Urmas ym. 2009a, 19.)

Yhteenvetona tutkimuksissa on listattu seuraavia kansainvälistymistä 

edistäviä tukipalvelumuotoja, jotka luovien alojen yrittäjät ovat kokeneet 

Suomessa merkittäviksi (Urmas ym. 2009b, 62) :

•	 yhteisnäyttelyt, tapahtumat

•	 kansainvälisen kentän tunteva tuottaja/manageri/agentti

•	 tietopalvelut, markkinaselvitykset

•	 rahoitusta koskevat neuvonta- ja tukipalvelut

•	 verkostoitumispalvelut

•	 yhteismarkkinointi, esim. vientirenkaat

•	 rahoitusjärjestelyt, esim. vientitakuut

•	 partnerihakupalvelut

•	 tuki viranomaiskontakteissa

•	 ulkomaankaupan kysymyksiä käsittelevä koulutus

•	 rekrytointipalvelut

•	 apu toimitilojen hankinnassa

Alueellisten ja aihekohtaisten hankkeiden ja toimenpiteiden lisäksi luo-

vien alojen yritykset ovat käyttäneet myös yleisiä yrityksille suunnattuja 

kansainvälistymispalveluja. Näitä ovat olleet esimerkiksi yritysneuvonta-

palvelut ja erityisesti aloittaviin yrityksiin keskittyvät palvelut. Palvelu-

jen monipuolisuudesta huolimatta kansainvälistymisen tueksi tarkoitet-

tujen palvelujen käyttö luovien alojen yritysten osalta on ollut selvitysten 

mukaan melko vähäistä. Eräänä syynä on ollut se, että palvelujen kysyntä 

ja tarjonta eivät kohtaa luovien alojen osalta riittävän hyvin. (Nikula ym. 

2009b.)

Myös Venäjä-yhteistyön edistäminen edellyttää monipuolisen ja hel-

posti saatavilla olevan tukipalvelujärjestelmän kehittämistä. Kyselyssä 

itäsuomalaisilta kulttuuritoimijoilta tiedusteltiin, minkälaisille tukipal-

veluille he kokevat olevan eniten tarvetta. Eniten mainintoja sai matkojen 

Nyt juuri yritetään aloittaa sellaista hanketta, missä tätä yhteistyötä yh-

dessä paikallisten matkailuyritysten kanssa yritetään mm. yhteismark-

kinointia Venäjän suuntaan. Yksi yritys on aika pieni yksin tekemään. 

Ja tuollaisia palveluja varmasti tarvitaan. Tällä hetkellä ajattelen, että 

se pitäisi tehdä yhteistyössä muiden yrittäjien kanssa. Tai sitten, et-

tä se olisi hanke, jolloin tulisi ulkopuolista apua tukemaan tällaista 

toimintaa. Lähinnä itse ajattelen, että kun on samanlaisia yrityksiä ja 

samanlaiset kohderyhmät, niin tehdään näiden kanssa yhteistyössä. 

Yhteisiin tarpeisiin tarvitaan asiantuntija-apua. Paljon pieniä yrityk-

siä ja kun laittaa yhteen niitä rahoja, niin saadaan enemmän aikaan. 

Hankkeiden puitteissa on otettu nyt pieni askel oikeaan suuntaan.

Klusterilla olisi oltava koordinoiva taho ja vetäjä, joka pystyisi kehittämään 

toimintaa monialaisesti. Maakuntaliittojen ohella klusterissa voisi toimia 

mm. alueelliset kehittämisyhtiöt sekä Ely-keskukset, joiden toiminnassa 

luovien alojen yritystoiminnan kehittäminen on saanut viime vuosina yhä 

enemmän huomiota osakseen. Haastatteluissa nostettiin esille myös se, et-

tä koordinoivalla taholla olisi oltava riittävä asiantuntemus Venäjä mark-

kinoilla toimimisesta ja Venäjän toimintakulttuurista. Keskitetyn tukipal-

velujen organisoinnin yhteydessä olisi selvitettävä ja kartoitettava myös 

esimerkiksi Pietarissa jo toimivat yhteistyötä edistävät organisaatiot ja 

niiden välinen työnjako, jotta päällekkäisiltä organisoinnilta vältyttäisiin.

Tutkimusten mukaan tärkeimpiä luovien alojen kansainvälistymistä 

edistäviä tukipalvelutyyppejä ovat olleet yhteistyöhön ja verkostoitumi-

seen liittyvät palvelut sekä matkat, joiden avulla on verkostoiduttu ja etsitty 

asiakkaita ja partnereita ulkomailta. Myös erilaiset myynti- ja markkinoin-

timatkat on nähty merkittävinä tukipalvelujen kohteina. Matkat messuille, 

rahoittajatapaamisiin, pitchaus -foorumeihin ja alakohtaisille festivaaleille 

on koettu yrittäjien keskuudessa hyödyllisiksi. Näkyvyyttä on lisätty mm. 

pelialan ja muotoilun kansainvälisissä suurtapahtumissa Pietarissa. Toi-

saalta löytyy esimerkkejä, joissa ulkomaisia toimijoita on tuotu Suomeen 

tutustumaan suomalaisten yrittäjien toimintaan. Myös kotimaiset verkos-
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liiketoimintaosaamisensa riittävän korkeaksi, vaikka samanaikaisesti tut-

kimuksissa ja kehitysohjelmissa on korostettu nimenomaan kulttuurivien-

tiin liittyvän liiketoimintaosaamisen kehittämistarvetta. 

Haastatteluissa tärkeimpinä tukimuotoina pidettiin rahoitukseen, kie-

leen ja toimintakulttuuriin, markkinoiden tuntemukseen, tuotekehitykseen, 

koulutukseen ja tiedottamiseen liittyviä palveluja. Keskeiset yhteistoimin-

nan haasteet liittyvät haastattelujen mukaan kieleen ja toimintakulttuuriin, 

johon esimerkiksi Suomen Pietarin instituutti antaa osaltaan neuvontaa 

ja tukea:

No siis rahaa me ei jaeta meidän hankkeiden ulkopuolelle. Haetaan 

kontakteja, keneen tai mihin organisaatioon kannattaa olla yhteydes-

sä, jolloin instituutin edustaja voi olla mukana, koska kieli on kult-

tuuriviennissä tosi iso hidaste. Täällä harmittavan harva puhuu edel-

leenkään englantia esimerkiksi nuorisosta. Sitten toimintatavat, usein 

kysytään käytännön neuvoja, miten kannattaa lähestyä, miten venä-

läisten toimijoiden kanssa kannattaa puhua, jotta se yhteistyö onnis-

tuu. Kuitenkin kulttuurit on niin erilaisia. Ja nimenomaan kontakteja, 

partnereita haetaan, kenen kanssa kannattaa tehdä yhteistyötä. Lisäksi 

myös luottamusasiat, on kuitenkin olemassa ennakkoluuloja. Meiltä 

haetaan vahvistusta, mikä on hyvä näyttelytila tai galleria. Meillä on 

hyvä pitkä kokemus siitä, keneen voi luottaa.

Toisaalta haastatteluissa tuli esille varauksellisuus perinteisiä viennin-

edistämispyrkimyksiä kohtaan. Esimerkiksi tavanomaisten messumatko-

jen hyötyihin suhtauduttiin kriittisesti:

Selvästi täällä on jo kyllästymistä messumatkailuun, myyjäismatkai-

luun. Samat ihmiset ovat kiertäneet ne ja eivät ole enää sellaisesta kiin-

nostuneita. Hankkeiden puitteissa näitäkin täällä kovasti vielä järjeste-

tään. Kiinnostuneita ollaan mm. ulkomaalaisten agenttien löytämisestä 

ja majoituksen järjestämiseen liittyvät palvelut. Lisäksi tärkeänä pidettiin 

tulkkaus- ja käännöspalvelujen saatavuutta sekä sopimusjuridiikkaan ja 

sopimusten tekemiseen liittyviä palveluja. Vähemmän merkitykselliseksi 

koettiin konsultointiapu, tekijänoikeuksiin liittyvät tukipalvelut sekä tuo-

tekehitykseen ja markkinointiin liittyvät palvelut. Kaikista vähäisin palve-

lujen tarve liittyi kyselyn tulosten mukaan myyntipalveluihin, markkina-

selvityksiin, promootioon, projektihallintaan ja henkilöstön rekrytointiin. 

Kyselyn tuloksia voidaan tulkita ainakin kahdella tavalla. Kulttuuri-

toimijat tarvitsevat yhteistyön käytännön organisointiin liittyvää tukea, 

mutta tuotekehitykseen, markkinointiin, yhteistyön sisältöön ja projekti-

hallintaan osaamista ei koeta niin tärkeäksi. Tämä voi liittyä toisaalta sii-

hen, että vähemmän tärkeiksi miellettyjen palvelujen tarjoajia ja organi-

saatiota on jo tällä hetkellä riittävästi. Toisaalta voidaan ajatella niin, että 

kulttuuriorganisaatiot mieltävät tuotekehityksen ja markkinoinnin osalta 
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set asiakasryhmät, joille voidaan Suomesta viedä riittävän erikoistuneita 

kulttuurituotteita ja -palveluja. Tämä edellyttää markkinatutkimuksiin ja 

segmentointiin liittyviä tutkimuspalveluja, jotka olisi suunnattava luovi-

en alojen yritysten tarpeisiin. Tukipalvelupisteestä tulisi haastateltavien 

mielestä löytyä keskitetysti tieto siitä, minkälainen kulttuuritoiminta Itä-

Suomessa sisältää vientipotentiaalia ja mille kohderyhmille kulttuurivien-

tiä tulisi Venäjällä erityisesti suunnata. 

Voisi katsoa siitä näkökulmasta, että meillä on suuri 8 miljoonan met-

ropoli vieressä ja oikeasti täytyy olla monenlaisia asiakassegmenttejä 

olemassa siinä määrässä ihmisiä, myös taideyleisöjä monenlaiselle te-

atterille, jazzille, maailmanmusiikille ja mille vaan. Pitää tutkia nämä 

ja viedä jotain omintakeista ja hyvälaatuista ja tietylle erityiselle koh-

deyleisölle. En usko, että voi kohdistaa massayleisölle meidän juttuja.

Markkinoinnin osa-alueena luovien alojen yritykset tarvitsevat Itä-Suo-

messa myös tukipalveluja, jotka liittyvät tuotekehitykseen ja palvelujen 

paketointiin suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Samalla suuremman palve-

lukokonaisuudet voitaisiin liittää osaksi valtakunnallisia vienninedistä-

mispyrkimyksiä.

Koulutuspalvelujen osalta Itä-Suomen kulttuuritoimijat ja tapahtuman-

järjestäjät toivoivat tukea opiskelijoiden saavuttamiseen ja oppilaitosyh-

teistyön tekemiseen. Oppilaitosten osalta ehdotettiin mm. ”jonkinlaisen 

vertaistiedotusverkoston” muodostamista tai sitten oppilaitoksessa voisi 

toimia ”agentteja”, joiden kautta Venäjä-yhteistyön mahdollisuuksista tie-

dotetaan oppilaitoksia keskitetysti ja koordinoidusti. Koulutustarjonnan 

näkökulmasta Venäjällä katsottiin olevan tarvetta managerikoulutukseen, 

jota tulisi tarjota mm. venäläisille kulttuuritoimijoille ja kulttuurilaitosten 

edustajille. Koulutuksen organisointia voisi tukea erillinen viennin edistä-

misen tukipalvelu. Venäjällä tarjottava kulttuurituotannon koulutus voisi 

pureutua mm. kulttuuriyrittäjyyteen, projektihallintaan, yritysyhteistyö-

tai suomalaisten agenttien/välittäjien löytämisestä, jotka tekisivät ihan 

sitä myynti/markkinointityötä, etsisivät sopivia kauppapaikkoja jne. 

Haastateltavat toivoivat substanssin tuntevia tulkkipalveluja, vaikka esi-

merkiksi Pietarissa yhä useampi voi tehdä yhteistyötä myös englannin 

kielellä. Tukipalveluilta odotetaan apua myös maan historiaan sekä venä-

läisten ajattelutapoihin ja asenteisiin liittyvissä asioissa. 

Korostuneimmin haastatteluissa nousivat tukipalveluiden osalta esil-

le rahoitukseen liittyvät haasteet. Monet toimijat kokivat resurssinsa yk-

sinkertaisesti liian pieniksi Venäjä-yhteistyön kehittämisen osalta, mikä 

liittyy mm. kontaktien luomiseen ja venäläisten yhteistyötahojen löytymi-

seen. Lisäksi rahoitusta toivottiin byrokraattisiksi koettujen hankkeiden 

sijaan ”ruohonjuuritason kulttuuritoimijoille”. Toisaalta taas kulttuuri-

vientiä edistävää rahoitusta tulisi suunnata suomalaisten kulttuurilaitos-

ten kansainväliseen toimintaan. Lisäksi toivottiin riskirahoitusta erilaisil-

le kokeiluhankkeille. Samalla korostettiin sitä, että kulttuuritoiminta on 

aina kokeilevaa, varsinkin kansainvälisissä yhteyksissä. Ennakkoluuloton 

kokeilu on uuden luomisen edellytys ja täten kulttuurin ja taiteen sisään 

rakentunut alkuvoima. Ennalta määritelty toiminta ei aina edistä uusien 

innovaatioiden syntyä parhaalla mahdollisella tavalla.

Myös rahoituksen hakeminen ja siihen liittyvä byrokratia koettiin joi-

denkin toimijoiden osalta hankalaksi, mihin toivottiin ratkaisua esimerkik-

si keskitetyn tukipalveluyksikön toimesta. Kuitenkin hankerahoitukseen 

suhtauduttiin joissakin haastatteluissa kriittisesti. Niiden osalta konkreet-

tiset kulttuuritoimintaa edistävät hyödyt jäävät usein haastateltavien mu-

kaan saavuttamatta. Lisäksi rahoituksen suuntaamista kansainvälisessä toi-

minnassa tulisi uudelleen arvioida. Erityisesti esille nousi se, missä määrin 

esimerkiksi venäläisiä huipputaiteilijoita kannattaa tuoda Suomeen suoma-

laisin verovaroin. Tulisiko kulttuurituontiin suunnattuja rahoja suunnata 

tältä osin enemmän vastavuoroiseen kansainvälistymiseen?

Venäläisten markkinoiden tuntemus on haaste monelle Itä-Suomen 

luovien alojen yritykselle. Oleellista on tunnistaa keskeiset potentiaali-
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Kaiken kaikkiaan haastateltavat näkivät tarpeelliseksi tukipalvelut, jot-

ka liittyvät seuraaviin osa-alueisiin: 

•	 kontaktit ulkomaisiin agentteihin

•	 suomalaisten välittäjien/agenttien löytyminen

•	 myynti- ja markkinointipalvelut (kauppapaikkojen ym. etsintä)

•	 tuotteiden ja palvelujen promootio

•	 sopimusjuridiikka, sopimusten laatiminen

•	 tekijänoikeuskysymykset

•	 henkilöstön rekrytointipalvelut

•	 markkinatutkimukset

•	 tuotekehitys ja palvelujen paketointi

•	 käännöspalvelut ja substanssin hallitsevat tulkit

•	 toimintakulttuurin tuntemus

•	 rahoitusta kulttuurilaitosten ja ”ruohonjuuritason” kulttuuritoimi-

joiden kansainvälistymiseen

•	 riskirahoitusta kokeiluhankkeisiin

•	 rahoituksen hakuun liittyvät neuvontapalvelut ja projektihallinta

•	 partnerihaku

•	 opiskelijoiden saavuttaminen ja oppilaitosyhteistyön kehittäminen

•	 kulttuurituotannon koulutuksen organisointi

•	 tiedotus ja sähköiset verkkopalvelut

•	 tuottaja-manageripalvelut.

Haastattelujen mukaan Venäjä-yhteistyötä edistävän tukipalveluyksikön 

tulisi tukea myös toiminnan jatkuvuutta, koska monet yhteistyömuodot 

ovat tilapäisen hankerahoituksen varassa. Tätä varten tarvitaan mm. py-

syviä tiloja ja paikkoja, joissa suomalaisten tuotteet ja palvelut olisivat nä-

kyvästi ja pysyvästi esillä (esim. yhteinen ”Designkeskus” Pietarissa, jossa 

laadukkaat tuotteet esillä). Samalla tulisi huolehtia kulttuuriviennin brän-

däykseen liittyvästä taloudellisesta tuesta sekä suomalaisten taiteilijoiden 

työskentelyedellytyksistä Venäjällä. 

hön, tekijänoikeuksiin, strategiseen johtamiseen, markkinointiin, tuoteke-

hitykseen ja tapahtumatuotantoon.

Itä-Suomen ja Venäjän kulttuuriyhteistyötä edistävät tukipalvelut voi-

vat haastattelujen mukaan liittyä myös tiedotustoimintaan ja esimerkiksi 

kattavien verkkopalvelujen luomiseen. Sitä varten tarvittaisiin taho, joka 

kokoaisi Venäjä-yhteistyöhön liittyviä tietoja ja luo toiminnalle sopivan 

sähköisen palveluympäristön, jossa luovien alojen toimijat voivat tiedot-

taa omasta toiminnastaan. 

Sen takia juuri meidän tarjoamat palvelupaketit olisi tarkkaan mietit-

tävä. Matkailuyrittäjistä moni meidän puoleen kääntyy, mutta heillä 

ei ole kovinkaan paljon rahaa käyttää näihin palveluihin. Tulisi luoda 

sellainen palvelupaketti, joka ei ole kallis ja joka olisi meidän help-

po toteuttaa. Se voisi liittyä esim. venäläisten hyvin toimiviin markki-

noinnin nettisivuihin. Me vain otettaisiin matkailuyritykseltä materi-

aali, käännettäisi kieli ja laitettaisi sinne nettisivuille. Siten saisimme 

palvelusta sellaisen, josta matkailuyrittäjä voisi maksaa. Se voisi ol-

la esim. 500-1000 euroa. Jotain vastaavaa tulisi keksiä luoville aloil-

le. Heillä ei varmaankaan ole halua maksaa. Jos me tehdään sellaista 

työtä, johon jokin ihminen käyttää viikon tai kaksi niin kyllä se silloin 

maksaa enemmän. Meillä ei kuitenkaan ole muuta rahoitusta, joten 

sillä summalla meidän tulisi kattaa se palvelu. Niitä palveluja tulisi 

miettiä, mitä ne muut palvelut voisivat olla.

Verkkoympäristön luominen voisi haastattelujen mukaan liittyviä Venäjä-

yhteistyötä edistävään koulutushankkeeseen. Lisäksi jotkut haastatellut 

kokivat tarvetta tapahtumatuottajien mediateknisiä valmiuksia (mm. verk-

kosivujen ylläpito) parantavaan koulutukseen, joka edistäisi Venäjä-yhteis-

työn luomisen edellytyksiä ja tapahtumien markkinointia. Haastatteluissa 

tuotiin esille myös eri kulttuurialojen yhdistävien yhteistyöfoorumien ke-

hittäminen ja lisääminen venäläisten ja suomalaisten toimijoiden välille. 
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Välittäjäportaan heikkous on vaikeuttanut yritysten tuotteiden saamista 

markkinoille tai rajoittanut markkinoillepääsyn ehtoja. Samalla kulttuu-

rin toimijan tai taiteilijan työpanos on suuntautunut ydinosaamisalueen-

sa ulkopuolelle, mikä on vienyt voimavaroja sisällön luomisesta. Onkin 

ollut tavallista, että suomalaiset kulttuuritoimijat ovat tukeutuneet ulko-

maisiin agentteihin tai tuottajiin kansainvälistymispyrkimysten edistämi-

sessä, koska Suomessa alan toimijoita ei ole ollut riittävästi. (Opetus- ja 

kulttuuriministeriö 2011b, 12.)

Ulkopuolisesta managerit tai tuottajat on koettu tarpeellisiksi erityisesti 

pienten yritysten keskuudessa. Tuottaja tai manageri voi yhdistää pienyri-

tyksiä ryppäiksi, ja markkinoida niiden tuotteita tai palveluja yhtenä, suu-

rempana kokonaisuutena, jolloin kaikki yksittäiset pienyritykset voisivat 

hyötyä joukkovoiman eduista. Tämä alentaisi myös yritysten kustannuksia 

manageripalvelun käytön osalta, kun maksajia olisi enemmän. Tuottaja-

managerilla tulisi näin ollen olla osaamista ja näkemystä siitä, millaisia 

yrityksiä voi ja kannattaa paketoida yhteiseksi konseptiksi niin, että ne pi-

kemmin täydentävät toisiaan kuin kilpailevat samassa rajatussa markkinas-

sa. Tuottaja portaan merkitys korostui myös siinä mielessä, että perinteistä 

vientirengastoimintaa, jossa yritys kontaktoi suoraan asiakkaita, ei koeta 

välttämättä sopivaksi luoville aloille. Manageriportaan kehittäminen olisi 

tärkeää myös siksi, että yksittäinen taiteilija tarvitsee edustajaa kansain-

välisessä yhteistyössä. Myynnin edistämisen lisäksi taiteilijat tarvitsevat 

mm. lisenssikysymysten hallitsevien sekä kansainväliset sopimuskäytän-

nöt osaavien juristien palveluita. Toiminnan voi organisoida esimerkik-

si siten, että kyseinen tukipalvelu toteutuu luoviin aloihin erikoistuneen 

yritysneuvojan kautta, joita Suomessa on jo joillakin paikkakunnilla. Kan-

sainvälistymispalveluja tarjoavat tuottajat tai managerit voivat toimia jo-

ko julkisella tai yksityisellä sektorilla. Lähtökohtana on se, että kyseinen 

välittäjätaho toimii esimerkiksi yrityksen ja markkinan välillä kysyntää 

ja tarjontaa koordinoiden. (Leikola & Leroux 2006, 43; Handelberg & Kar-

hunen 2009c, 29; Nikula ym. 2009b, 94-95; Opetusministeriö 2007a, 26.)

Lisäksi esimerkiksi Pietari-yhteistyötä edistävä tukipalvelupiste voi-

si palvella paitsi kulttuuritoimijoita myös muiden toimialojen toimijoita 

(esim. majoitus-, ravintola-, liikunta- ja kulttuuripalvelujen toimijat saisi-

vat palveluja samasta paikasta), mikä mahdollistaisi luovien alojen kehit-

tämisen peruslähtökohdan – monialaisuuden. Haastatteluissa nousi esille 

myös yhteistyön alueellisuus. Joidenkin haastateltavien mukaan yhteis-

työn organisoinnissa ja tukipalveluissa ei tulisi rajoittua ainoastaan Pie-

tarin alueelle, vaan tukipalvelut tulisi ulottaa myös esimerkiksi Karjalan 

tasavallan alueelle ja muualle Venäjälle.

Kaiken kaikkiaan nykyisiä kansainvälistymispalvelumalleja tulisi 

suunnata tehokkaammin luoville aloille ja räätälöidä uusia palveluja, jot-

ta myös esimerkiksi mikroyritysten yhteenliittymät voisivat joustavasti 

saada tukea yksittäisten tuotantojen toteuttamiseen. Edelleen kansainvä-

listymispalveluja tarjoavien organisaatioiden toimialakohtaista osaamista 

luovista aloista tulisi lisätä, jotta palvelutarjoajat ymmärtäisivät luovien 

alojen ansaintalogiikkoja ja toimintatapoja. (Nikula ym. 2009b, 100.)

4.2 Tuottaja-manageripalvelu

Yritysten kansainvälistymistä voivat edistää merkittävästi erilaiset kansain-

välistymisen ammattilaiset, agentit, tuottajat, managerit tms. välittäjätahot, 

jotka antavat apua ja tukea erilaisissa kansainvälistymisprosesseissa. Suo-

messa välittäjäporras on pieni ja kehittymätön. Kuten aiemmin on tullut 

esille, Suomessa taiteen välittäjäporras koostuu hyvin erilaisista ja erita-

soisista organisaatioista. Osa palvelujen tarjoajista toimii pitkäjänteisesti 

erittäin ammattimaisesti, osa projektiluonteisesti. Monien selvitysten mu-

kaan Suomessa ei ole luovien alojen kentällä tai vientisektorilla riittävästi 

tuottaja- ja manageriosaamista tai sopivaa manageriporrasta. Suomessa ei 

myöskään ole riittävästi niin sanottuja välittäjäorganisaatioita, joita pienet 

yritykset sekä kulttuuri- ja taidealojen toimijat voisivat hyödyntää. (Ope-

tus- ja kulttuuriministeriö 2011b, 12; Nikula 2009b.)
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toimia kokonaisvaltaisesti arvoketjun eri vaiheissa. Tuottaja voisi organi-

soida esimerkiksi edustamansa luovan alan yrityksen tuotannon myynnin 

Venäjällä. Kyseistä toimintaa ei ole ollut Suomessa laaja-alaisesti, kenties 

musiikkialaa lukuun ottamatta. (Halonen 2011a.)

Joustavassa tuottaja-managerimallissa kulttuurituottaja voi toimia eri 

rooleissa suhteessa taiteilijaan ja markkinointiin. Tuottaja voi toimia esi-

merkiksi taiteilijan assistenttina, jolloin korostuu liittolaisuus taiteilijan 

kanssa ja taiteilijan autonomia omassa työssään. Toisaalta tuottaja voi toi-

mia julkisten kulttuuri-instituutioiden kansainvälistymisen mediaattorei-

na, joka voi kytkeytyä esimerkiksi matkailun edistämiseen. Edelleen tuot-

taja-managerimallin lähtökohtana voi olla yritys- ja freelancer pohjainen 

indie-tuottajuus, jotka valitsevat esimerkiksi sopimuspohjaisesti organisaa-

tioonsa kiinnitettävät taiteilijat. Kysymys on tällöin usein produktiokoh-

taisista independent -tuottajista. Tuotantoassistentit toimivat puolestaan 

usein taiteellisen vision omaavan taiteellisen johtajan tai projektijohtajan 

avustajina osana kansainvälisten kulttuuritapahtumien operationaalista 

organisointia. Heidän rinnallaan voi toimia ns. kaksoisagentteja, joista esi-

merkkinä on kaupalliset tapahtumamarkkinointiyritykset. Kaksoisagentin 

rooliin kuuluu kaupallisten tavoitteiden tukeminen tapahtumapohjaisen 

markkinoinnin keinoin tai kaupallisesti orientoituneen produktion (tai 

produktioista koostuvan festivaalin) johtaminen. Projektihallinnan ja -joh-

tamisen ohella kaksoisagentti on yleensä vastuussa idean keksimisestä, 

taiteilijoiden kiinnittämisestä tuottajan idean toteuttamiseen, ohjelmistova-

linnoista, esityksen visuaalisuuden ja tapahtumatilan kokonaisvisuaalisuu-

den suunnittelusta sekä markkinointiviestinnästä. (Halonen 2011a, 63-69.)

Kansainvälisellä kentällä toimivalta tuottajalta vaaditaan monitaitu-

ruutta ja erityisesti vahvaa markkinointiosaamista. Tuottajan tehtävät voi-

vat liittyä mm. markkinointiin, myyntiin, tuotteistamiseen sekä brändää-

miseen. Lisäksi on erittäin tärkeää, että manageritaho ymmärtäisi myös 

asiasisällön, koska sisältöosaamisen puute on usein ongelmana luovien 

alojen yrityksille suunnatuissa tukipalveluissa. Kaiken kaikkiaan tuottaja-

Myös haastatteluissa tuottaja-manageripalvelun tarve tuli selkeästi 

esille. Vastaajien mielestä tarvitaan pitkäjänteinen toimintamalli, jonka 

puitteissa palvelua voidaan tarjota. Yhtäältä ehdotettiin hanketta, jonka 

rahoituksella tuottaja-manageri voisi palvella Itä-Suomen luovien alojen 

toimijoita useamman vuoden aikana. Toisaalta esimerkiksi tapahtumien 

välisen yhteistyön yhteyteen voi haastateltavien mukaan suunnitella ta-

pahtumien kansainvälistymistä edistävän ”kehittämisalustan”, jonka yh-

teydessä toimisi ”asiamies tai kulttuuriagentti”. Kyseinen taho palvelisi 

monia tapahtumia ja muita luovien alojen toimijoita keskitetysti yhden 

luukun periaatteella. Tuottaja-manageripalvelun organisointi tulisi perus-

tua paitsi julkiseen rahoitukseen myös elinkeinoelämän panostukseen, ja 

palvelu tulisi suunnitella elinkeinoelämän lähtökohdista käsin.

Business taidot täytyy olla ja ymmärtää miten liiketoimintaa tehdään. 

Täytyy tietää miten viedään ja luottaa itseensä, löytää oikeat kumppa-

nit ja siitä vaan eteenpäin. Rohkeutta ja jostain tukea, että okay men-

kää itään. Managerointi on yksi tapa, aina pitää olla porukassa joku 

joka osaa jo tätä.

Tuottaja-manageritoiminnan lähtökohtana on luovilla aloilla perinteisesti 

ollut taiteeseen kiinnittynyt tukiammattilaisten tai kulttuurin välittäjien 

joukko. Tuottajat ovat auttaneet taiteilijaa teknis-taloudellisissa kysymyk-

sissä. Kulttuurin kaupallistumisen ja massamarkkinoistumisen myötä kult-

tuurituottajat ovat kiinnittäneet taiteilijan ohella yhä enemmän huomiota 

kuluttajaan. Kuluttajanäkökulman korostuminen on osaltaan vaikuttanut 

siihen, että tuottajat tarjoavat palvelujaan yhä monipuolisemmin tuotannon 

arvoketjun erivaiheissa (sisällön tuotannosta markkinointiin ja jakeluun). 

Arvoketjulla on laajasti viitattu kokonaisprosessiin, jolla taiteellisen luo-

misprosessin myötä syntyvä artefakti tai teko saatetaan yleisön saataville. 

Arvoketjun loppupäässä on kuluttaja-asiakas, ja tuottajan rooli on erityi-

sesti sijoittunut tuotteistamisen, markkinointiviestinnän ja jakelun alu-

eille. Myös Venäjä-yhteistyötä edistävän tuottaja-manageripalvelun tulisi 
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•	 onnistuneiden Venäjä-yhteistyökäytäntöjen kokoaminen ja levittä-

minen kulttuuri- ja luovien alojen toimijoille

Suomalaisten kulttuuripalvelujen Venäjälle viennissä nähtiin haastatte-

luissa runsaasti mahdollisuuksia. Taide-esitysten myyntiä Venäjälle voi-

daan lisätä, mutta se edellyttäisi tuottaja-manageripalvelua, jonka kautta 

palvelut myydään ja markkinoidaan venäläisille asiakkaille.

Suomessa olisi ihan mahdollista viedä kiertueita venäjälle, tanssitaide-

esityksiä. Semmoisia konsultteja meillä ei vielä ole, jotka hallitsee sen 

tuottamisen. Siinä on osattava Venäjän kieli aika hyvin.

Kyllä, sellaiselle tuottajalle, joka hallitsee esittävän taiteen foorumit 

Venäjällä ja joka on siinä välissä. Tietää mitä on Venäjällä, mitä on 

Suomessa ja sitten se osaa viedä sen esityksen, jos rahoitusta on. Se tie-

tää, mitä festivaaleja Venäjällä on. Siellä on paljon tapahtumia. Sitten 

hallitsee ministeriön tason. Eli tarvitaan tuottaja, joka on suuntautunut 

Venäjälle yhtenä työnään. Kieli on välttämätön, täytyy puhua venäjää.

Kulttuurituottamisen perushaasteena nähtiin kuitenkin edelleen asenteet, 

jotka ylläpitävät taiteen ja talouden erillisyyttä. Kaupallisen ajattelun kie-

toutuminen taiteeseen saatetaan nähdä taiteen autonomian, luovuuden ja 

taiteellisen sisällön kannalta häiritseväksi tekijäksi, mikä asettaa tuotta-

miselle ja kansainväliselle yhteistyölle omat haasteensa:

Tilanne on kuitenkin se, että ei vielä haluta puhua taiteesta ja rahasta 

samassa lauseessa. Se on sellainen asennemuutoksen paikka. Tarvetta 

varmasti olisi. Minullakin olisi tarvetta. Jos mä voisin, koko rumban 

siirtää jollekin. Sanoisin, että haluan tämmöisen kokeellisen taide-

esityksen ja haluan yhden kokeilevan runoilijan tänne esimerkiksi, 

joka julkaisee netissä jotakin ja sitten voisitteko kartoittaa, että mua 

kiinnostaa nuo taitelijat. Mitä mulla pitää olla, jos mä haluan kutsua 

managerin tehtävät voivat liittyä mm. seuraaviin osa-alueisiin (Urmas ym. 

2009b, 69; Nikula ym. 2009b, 69):

•	 asiakkaiden tavoittamiseen

•	 yhteistyökumppanien löytämiseen

•	 kotimarkkinakysynnän selvittämiseen

•	 kansainvälistymisosaamiseen (liiketoiminta-, myynti-, markkinoin-

ti-, kieli-, kulttuuri- ym. osaaminen) 

•	 rahoitusvaihtoehtojen selvittämiseen ja uusien rahoitusmuotojen 

suunnitteluun

•	 kansainvälistymispalvelujen neuvontaan

Haastateltavien mukaan tuottaja-manageripalvelun tulisi painottua mm. 

seuraaviin tehtäväkokonaisuuksiin:

•	 yhteismarkkinoinnin organisointi

•	 palvelujen paketointi ja suomalaisten kulttuurituotteiden sekä tai-

de-esitysten vienti/myynti Venäjälle (agentti, joka myy ja hankkii 

esimerkiksi Pietarissa suomalaisille esiintymistilaisuuksia)

•	 potentiaalisten venäläisten asiakkaiden selvittäminen ja suoma-

laisten kulttuuripalvelujen myynti esimerkiksi venäläisille mat-

kailijoille

•	 kulttuuri- ja luovien alojen toimijoiden kokoaminen ja suomalais-

venäläisten yhteistyöfoorumien organisointi

•	 kontaktitahojen etsiminen Venäjältä ja venäläisten taiteilijoiden 

kutsuminen Suomeen

•	 kielen ja tapakulttuurin hallinta, suhdetoiminta, Venäjän paikal-

listuntemus

•	 taidealakohtaisten Venäjä-oppaiden laatiminen (mm. näyttelyvaih-

tomanuaalit)

•	 sopimusasiat ja juridiikka
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yrityksiä. Heidän tapa toimia on aika kylmä ja kova. Jos ISBE:n tulee 

asiakkaaksi vähänkin taiteilijatyyppi niin… Ne haluaa myydäkin toi-

mintaansa ihan toisella tavalla ja haluavat toisen tyyppistä kontaktoin-

tia. Kyllä siihen yrityspalveluun kaivataan aivan omaa ihmistä joka 

ymmärtää paremmin luovien alojen yrityskenttää, ja heidän tarpeitaan.

Jos löydetään jollekin henkilölle [tuottaja-managerille] lisärahoitusta, 

joka voisi Pietarista käsin tehdä jotakin luovien alojen hyväksi. Silloin 

ilman muuta esimerkiksi Suomesta tuleva henkilö voi olla Pietarissa 

yksinäinen susi. Mutta jos hän pääsee sinne ISBE:n toimistoon niin 

siellä on henkilökunta, joka on tottunut suomalaisiin ja suomalaisten 

yhteystyön. Tämmöiselle toiminnalle ISBE voi tarjota hirveän hyvät 

puitteet. Henkilöllä voi muuten mennä puoli vuotta haahuillessa kun 

hän etsii yhteyksiä. Semmoisia palveluja olisi valmiina heti ISBE:ssä, 

miten pääsee liikkeelle. Venäjällä nimenomaan toiminnan aloittami-

nen ei ole helppoa, esim. puhelimen hankkimisesta lähtien.

Toimijat eivät aina tiedä, kuka heille palveluja voi tarjota. Esimerkiksi 

Finpro ym. ovat liian suuria luovien alojen yrityksille. Sitten yksityi-

set konsultit ovat usein aika kalliita ja on epävarmaa, mitä he voivat 

saada aikaan. Onko heillä Venäjällä aidosti kontaktipintaa, mitä voi-

si hyödyntää. ISBE olisi tähän tarkoitukseen varsin sopivan kokoinen 

toimija. Jos pitää esimerkiksi järjestää Pietarissa kulttuuritapahtumia 

ja pitäisi löytää oikeita organisaatioita tai henkilöitä niin ISBE on ai-

ka oikean kokoinen siihen.

Tällä hetkellä ISBE:n yrityspalvelut liittyvät Venäjällä mm. partnerihakuun, 

markkinaselvityksiin sekä yritysten perustamiseen Pietarissa.

ISBE:n tehtävänä on mm. myydä yrityspalveluita. Meillä on toiminta 

jakautunut kolmeen osaan. Pietarissa on edustustopalvelut, toimiti-

laa, jota voidaan vuokrata yrityksille. Sitten meillä on hanketoimintaa. 

heidät vaikka tänne. Sekin jo, että saisi jostain case-esimerkin, miten 

se ihan oikeasti tehdään, sekin auttaisi hirvittävästi, koska aikaa on 

rajallisesti, jos puhutaan yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoista.

Itä-Suomen osalta luovien alojen tuottaja-manageripalvelun organisoinnis-

sa on olemassa monia eri vaihtoehtoja. Palvelu voi kiinnittyä jo olemassa 

olevaan organisaation tai sitten sen ympärille voidaan luoda oma itäsuo-

malaisia kulttuuritoimijoita palveleva toimipiste. Edellinen vaihtoehto sai 

haastatteluissa enemmän kannatusta. Konkreettisena ehdotuksena nousi 

esille mm. se, että tuottaja-manageripalvelun voisi kytkeä erillisen hank-

keen turvin esimerkiksi Pietarissa ja Mikkelissä toimivan Itä-Suomen Bu-

sinessedustuston ISBE Oy:n yhteyteen.

Itä-Suomen Businessedustusto ISBE Oy on itäsuomalaisten elinkei-

noyhtiöiden, kauppakamarien ja yrittäjäjärjestöjen yhteinen Venäjä-pal-

veluyhtiö. Edustuston on perustanut Etelä-Savon Kauppakamari vuonna 

1998. Itäsuomalaiset yrityspalveluorganisaatiot ja ISBE Oy toimivat siten, 

että ISBE Oy on elinkeinoyhtiöitten työkalu, jonka asiakkaaksi elinkeinoyh-

tiöt voivat siirtää Venäjän markkinoille suuntautuvan asiakasyrityksensä ja 

jonka puoleen Itä-Suomen markkinoinnista kiinnostunut venäläinen yri-

tys voi kääntyä löytääkseen oikean seudullisen elinkeinopalvelun. ISBE:n 

toiminnassa yhdistyvät koulutus ja elinkeinoelämälle suunnatut neuvon-

tapalvelut. ISBE tarjoaa yrityksille myös toimitiloja. Tiloissa on toiminut 

kaikkiaan yli 20 eri yritystä ja yli 40 henkilöä. (Lautanen 2008, 13; Etelä-

Savon maakuntaliitto 2010, 4.)

Siinä voisi olla ihan hyvin oma ihmisensä, joka näitä asioita vie eteen-

päin. Se on sitten eri asia, tarvitaanko jotakin uutta organisaatiota, vai 

integroidaanko toiminta jo olemassa oleviin organisaatioihin. Kyllä 

luovien alojen yritykset varmasti tarvitsee jotakin omia palveluja jo 

pelkästään sen vuoksi, että he ovat persoonallisuuksia. Tässä mieles-

sä hankala istuttaa esimerkiksi ISBE:n, koska ISBE:ssä on aika bisnes-

minded henkilöitä. Siellä on totuttu auttamaan raakoja tuotannollisia 
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ISBE:n rooli tuottaja-manageritoiminnan organisoinnissa on pohtimisen 

arvoinen asia, sillä esimerkiksi Suomen Pietarin instituutilla ei ole mah-

dollisuuksia organisoida kyseistä toimintaa:

Erilaista konsultointipalvelua tarvitaan. Me halutaan käyttää suurin 

osa resursseista siihen, että me pyöritetään mahdollisimman laaduk-

kaasti meidän projekteja. Kaikki niiden ulkopuolinen konsultaatio on 

ekstraa. Jos vaikka yksittäiset muusikot soittaa meille, että me halut-

taisiin päästä keikalle Pietariin niin ei se sormia napsauttamalla on-

nistu eikä meillä ole resursseja alkaa tekemään sitä selvitystyötä tai 

tukemaan neuvotteluissa ja käytännönjärjestelyissä, jotta keikka saa-

taisiin toteutettua.

ISBE Oy tuottaja-manageritoiminnan organisoijana voisi olla ratkaisu myös 

siihen, että Itä-Suomesta on puuttunut alueellinen taho, joka vastaa kysei-

sestä tukipalvelusta. Tutkimuksissa on havaittu, että Itä-Suomen luovien 

alojen toimijoilla on kansainvälistymisen tukipalveluja manageritoimin-

nan osalta vähemmän kuin esimerkiksi pääkaupunkiseudulla. Alueelliset 

erot ja erityispiirteet onkin huomioitava jatkossa uudella tavalla kansain-

välistymispalvelujen suunnittelussa. Toiminta ja tukipalvelut ovat olleet 

tutkimusten mukaan varsin pääkaupunkikeskeisiä, ja siksi myös alueel-

lisia tuottaja-manageripalveluja tarvitaan. (vrt. Nikula ym. 2009b, 67-69). 

Esimerkiksi Suomen Pietarin instituutin asiakaskunnasta pääosa tulee Itä-

Suomen ulkopuolelta:

Yhteydenotot painottuvat selkeästi pääkaupunkiseudulle. Lappeen-

ranta on ehkä aktiivisin itäsuomalaisista kaupungeista. Lappeenran-

nan kaupunginorkesterista on esimerkiksi ollut muusikoita mukana 

tässä kohti Viipurista hankkeessa. Saimaan ammattikorkeakoulun 

kanssa teemme mahdollisesti näyttelyn ensi vuonna. Suurin osa yh-

teistyökumppaneista ja palvelujen käyttäjistä on tosiaan pääkaupun-

kiseudulta.

Tehtävänä on esimerkiksi myydä palveluja yrityksille, jotka yritykset 

itse maksaa. Toimeksiannot liittyvät Venäjä-aktiviteettien käynnistämi-

seen, lähinnä partnerihakuun, markkinaselvityksiin, yrityksen perus-

tamiseen Pietarissa jne. Nämä ovat pääasiallisia palveluja edustusto-

palvelujen lisäksi, jossa vuokrataan toimitiloja suomalaisille yrityksille 

ja Pietarista ISBE:ltä löytyy erilaisia palveluja.

ISBE:n keskeinen asiakaskenttä koostuu pk-yrityksistä. Etelä-Savo, Ete-

lä-Karjala ja Pohjois-Savo ovat ISBE:n luontaisinta toiminta-aluetta, 

koska siellä ovat ISBE:n osakkaat. Osakkaat ovat kehittämisyhtiöitä, 

kauppakamareja ja yrittäjäjärjestöjä. Osakkaat toivoo, että Itä-Suomes-

sa edistettäisiin erityisesti Venäjän kauppaa eli tehtäisiin pk-yrityksiin 

erilaisia yrityspalveluja, jotka liittyvät Venäjään. Toisaalta ISBE:n toi-

minta-alueena on koko Suomi eli ottaa toimeksiantoja muualtakin, 

koska ISBE:n turvattava oma taloutensa ja saatava tuloja myös toi-

mintansa kehittämiseen, vaikka ei ole voittoa tavoitteleva yritys. Ko-

ko Suomi on siis toiminta-alue ja pyrkimyksenä on auttaa pk-yrityksiä 

Venäjä-yhteistyössä.

Ne on ns. ad hoc -palveluja eli auttaa kädestä pitäen, hankkia tietoa Ve-

näjän markkinoista, onko Venäjällä kysyntää, asiakkaita, minkälaista 

kilpailua siellä on, minkälaisia hintatasoja, mitä teknisiä vaatimuksia, 

minkälaisia tulleja, minkälaisia sertifiointeja vaaditaan. Tämän tyyp-

pisiä selvityksiä tehdään asiakkaille. Sitten haetaan ihan konkreetti-

sesti partnereita. Ne haluaa löytää sieltä asiakkaita tai jälleen myyjiä. 

Tai ne haluaa perustaa sinne yhtiön esimerkiksi. Se on tietysti harvi-

naisempaa, mutta on niitäkin, aika pieniäkin yrityksiä, jotka haluaa 

perustaa oman yhtiön. ISBE auttaa sitten yhtiön perustamisessa Pie-

tarin alueella. Pääsääntöisesti ISBE toimii Venäjällä Pietarin alueel-

la, mutta esim. partnerihaun osalta ISBE voi hakea partnereita kau-

empaakin Venäjältä, ei sille ole mitään estettä. Pietari ja Leningradin 

oblast ovat keskeisiä toiminta-alueita.
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Alueelliset kehittämisyhtiöt ja ELY-keskukset pitäisi olla aktiivisia ja 

vastuussa. Taiteilija näkee oikeutuksen työlleen, itseisarvo taiteella. 

Odottavat että joku järjestää työtilat jne. Toisessa päässä ne, jotka 

katsoo elinkeinotoimintaa toisesta näkökulmasta, niiden mielestä se 

on suurta ja keskisuurta teollisuutta, metalli, puu ja logistiikka, ehkä 

IT. Iso cappi tässä välissä, monet taiteelliset ihmiset ei näe edes itse 

elinkeinotoimintana omaa tekemistään, puhumattakaan että osaisivat 

perustella sitä näistä asioista päättäville rahoittajille. Ehkä on pien-

tä muutosta parissa vuodessa tapahtunut hankkeiden kautta. TEM ja 

OKM yhdessä mukana hankkeissa. Tietyillä puolilla Suomea seudulli-

set elinkeinoyhtiöt ovat alkaneet kiinnostua ja huomioida luovia aloja. 

Richard Floridan vaikutuksestako, en tiedä. Toisaalta tilastot on ehkä 

puhuneet puolestaan luovien alojen kehityksestä.

Yleisten yrityspalvelujen sekä luovien alojen palvelujen yhdistäminen 

mahdollistaa osaltaan myös monialaisen yhteistyön kehittämisen. Luovi-

en alojen kasvupotentiaali perustuu mm. siihen, että yhteistyöhön pysty-

tään kytkemään paitsi luovan alan myös muiden toimialojen yrityksiä. Eri 

toimialojen ja osaamisalojen yhdistäminen edellyttää yhteistyön mahdol-

listavien toimintamallien organisointia, mihin esimerkiksi kansainvälistä 

yhteistyötä edistävä tuottaja-manageripalvelu voi osaltaan luoda edelly-

tyksiä. Tuottajatyyppisen toiminnan avulla eri alojen yrityksiä ja heidän 

osaamistaan pystyttäisiin yhdistämään. Lähtökohtaisesti monialainen yh-

teistyö voisi toteutua tuotantokohtaisesti, jolloin samassa kehittämiskoh-

teessa yhdistetään eri alojen yritysten osaamista. Monialaisen, hybridisen 

yhteistyön organisoinnin lähtökohtana voisi olla living lab -tyyppisen tuo-

tekehitysalustan organisointi, johon kiinnittyvät eri sidosryhmät (yrityk-

set, julkinen sektori, kehittäjät ja palvelujen käyttäjät).

Monialainen yhteistyö voi perustua myös siihen, miten esimerkiksi 

suomalaiset kulttuuripalvelut saatetaan Venäjällä toimivien yritysten käyt-

töön. Venäjälle suuntautuvat suomalaiset kulttuurivierailut ja -tapahtumat 

tarjoavat hedelmällisen kohteen yritysyhteistyölle (esim. sponsoroinnin, 

ISBE:n tyyppisen toimijan kytkeminen luovien alojen kehittämiseen il-

mentää myös sitä, että kulttuuriviennissä on usein kysymys yritystoimin-

nan edistämisestä ja siksi myös elinkeinoelämälle suunnatut viennin tuki-

palvelut tulisi olla myös luovien alojen yritysten ulottuvilla. Esimerkiksi 

Etelä-Savon yritysten käyttämät kansainvälistymispalvelut ovat saman-

tyyppisiä kuin esille tulleet luovien alojen tukipalvelutarpeet. Etelä-Sa-

von yritysten osalta tärkein tukitoiminta on selvityksen mukaan liittynyt 

apuun yhteistyökumppaneiden etsinnässä. Myös tietoa verkostoitumisen 

mahdollisuuksista muiden suomalaisyritysten kanssa on pidetty merkit-

tävänä sekä erilaisia rahoitusjärjestelyihin liittyviä palveluja. Venäjä-kau-

pasta kiinnostuneet eteläsavolaiset yritykset ovat tarvinneet tukea myös 

liiketoimintapotentiaalinsa arvioimiseen. Lisäksi yritykset ovat toivoneet 

markkinatutkimuksia sekä tietoa lupa-asioista, sertifioinnista ja tullauk-

sesta sekä verkostoitumismahdollisuuksista muiden suomalaisyritysten 

kanssa. Lisäksi konsultointi juridisissa kysymyksissä on koettu tarpeelli-

seksi tukimuodoksi. (Järvikuona 2009)

Etelä-Savon yritysten tukipalvelutarpeet ovat siis samankaltaisia kuin 

yleiset luovien alojen yritysten tukipalvelutarpeet. Täten yrityspalvelujen 

yhdistäminen luovien alojen kehittämiseen on perusteltu tukipalvelujen 

suunnittelun ja kehittämisen lähtökohta. Esimerkiksi Pietarissa toimii tällä 

hetkellä monia eri alojen yritysten vientiä tukevia organisaatioita. Haastee-

na on se, että eri toimijoilla tulisi olla selkeä kansallinen rooli ja työnjako 

muiden palvelujen tarjoajien kanssa. 

Suomalaisista elinkeinoelämää tukevista julkisista organisaatioista Pie-

tarissa toimivat jo ainakin suomalais-venäläinen kauppakamari (SVKK), 

Finpro, Fintra, Finnvera, Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy, 

Itä-Suomen businessedustusto (ISBE) ja matkailun alalla Matkailun edis-

tämiskeskus MEK. Oppilaitoksista Helsingin kauppakorkeakoulun Pien-

yrityskeskuksella ja Mikkelin ammattikorkeakoululla on ollut Pietarissa 

elinkeinoelämää palvelevat yksikkönsä. (Lautanen 2008.) Kulttuuritoimi-

joille ja luovien alojen yrityksille elinkeinoelämän tukipalvelut ovat jää-

neet kuitenkin usein etäisiksi.
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teista ja arvostaa esim. käsin tehtyjä töitä, ja suomalaisia tuotemerk-

kejä. Esimerkiksi hyvä tuliainen voi olla Fazerin sininen suklaa, se on 

hirveän korkeasti arvostettua.

Monialainen yhteistyö voi liittyä myös esimerkiksi kulttuurimatkailutuot-

teiden myyntiin ja markkinointiin venäläisille asiakkaille. Tällöin tuoteper-

heeseen voi liittyä niin matkamuistoja, ohjelmapalveluja ja suomalaiseen 

kulttuuriin liittyviä tapoja. Kyse voi olla esimerkiksi kulttuuripalvelujen 

sitomisesta paikallishistorian elävöittämiseen. Historian elävöittäminen 

voi kytkeytyä seuraaviin osa-alueisiin (Kostiainen 1997):

•	 historian näytteillepano (kulttuurihistoriallisesti arvokkaat raken-

nukset; museot, kirkot, linnat jne.)

•	 historian esittämiseen (perinnejuhlat, kansantanssit, kansanmusiik-

ki, vanhoihin työtapoihin liittyvät työnäytökset jne.)

•	 historian maisemaan sitominen (kulttuurimaisemaan sijoitetut 

opastetut matkailu- ja vaellusreitit)

•	 historian henkilöittäminen (henkilöhistoriaa hyödyntävät museot, 

näyttelyt ja tapahtumat)

Suomen ja Venäjän yhteisestä kulttuurihistoriasta löytyy paljon aineksia 

yhteisiin tarinoihin, mikä antaa mahdollisuuksia matkailutuotteiden ke-

hittämiseen. Esimerkiksi Olavinlinnaa koskevaan venäjänkieliseen esitte-

lyaineistoon on sisällytetty yhteyksiä Venäjään ja kuvauksia venäläisten 

henkilöiden yhteyksistä Olavinlinnaan. Yhteisiä henkilöitä Suomelle ja 

Venäjälle ovat mm. Mannerheim, kenraali Suvorov ja kenraalikuvernööri 

Y.M: Sprengtsporten. (Etelä-Savon maakuntaliitto 2010, 10-11.) 

Mainittuja kehittämisteemoja voidaan edistää tuottaja-manageripalve-

lun avulla. Tapauskohtaisesti on kuitenkin pohdittava, mihin yhteyteen 

tuottaja-manageripalvelua tarvitaan. Esimerkiksi taidealojen välillä on 

eroja siinä, kannattaako suomalainen esitys tuottaa Venäjälle. Esimerkiksi 

promootion ja markkinoinnin yhteydessä). Tämän yhteistyön edistämiseksi 

tarvitaan henkilö tai taho, joka on aktiivisesti yhteydessä esimerkiksi Pie-

tarin suomalaisiin yrityksiin ja tarjoaa niille vaihtoehtoja. Henkilöltä edel-

lytetään sponsorointiyhteistyöhön liittyvää osaamista. Tuottaja-manageri 

voi tarjota tai myydä yrityksille kulttuuripalveluja. Kulttuuripalvelujen 

myynnistä on kysymys silloin, kun taidelaitos tai -ryhmä tarjoaa yrityksel-

le esityksiä tai muita kulttuuripalveluja tilauksesta (ICONOR 2006, 20-21).

Haastattelujen mukaan suomalaisten yritysten toiminta Venäjällä on 

ollut usein perinteistä, ja kulttuuripalveluja ei ole hyödynnetty riittäväs-

ti esimerkiksi tuotelanseerauksen, suhdetoiminnan ja markkinoinnin yh-

teydessä.

Suomalaiset ovat kokeneet Venäjä-yhteistyön ehkä perinteisenä ja 

muutoinkin haasteellisena, ettei siihen ole haluttu lisätä mitään muu-

ta, jottei asiat monimutkaistu lisää. Siinä olisi kuitenkin varmasti sie-

men jollekin uudelle toimintatavalle, koska yrittäjien markkinointi ja 

mainonta on ollut aika traditionaalista. Se on perustunut aika lailla 

siihen, että käydään näyttelyissä ja pidetään myyntipuheita. Ei siinä 

ole ollut juuri muita toimintamuotoja. Voisi ajatella hyvinkin, että yri-

tysten markkinointitilaisuuksissa, tuotelanseerauksissa käytettäisiin 

kulttuuritoimintaa elävöittäjänä.

Myös konkreettiset kulttuurituotteet (esim. liikelahjat) ovat monilta osin 

hyödyntämätön voimavara suomalaisessa kulttuuriviennissä osana eri alo-

jen yritysten markkinointiponnistuksia ja suhdetoimintaa.

Venäjällä lahjojen vieminen ja antaminen on edelleen kova sana. Täl-

tä osin luovilla aloilla voisi olla annettavaa, esim. käsityöläisten osal-

ta. He voisivat päästä vientiyritysten asiakkaiksi tältä osin. Lahjojen ei 

tarvitse olla kalliita eikä yrityksillä ole siihen varaakaan, mutta idea 

tulisi mietitty ja se voisi olla käsityötä. Kaikkea tällaista voisi miettiä. 

Venäläisillä on myös kauhean hyvä kuva suomalaisten yritysten tuot-
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managerointia voi tapahtua myös yritysten välillä ilman erillistä välittäjä-

porrasta. Yrityksiin kertynyttä kokemusta voidaan hyödyntää manageroi-

malla muita tai myymällä muiden yritysten oheistuotteita. (Handelberg & 

Karhunen 2009b, 21; Nikula ym. 2009b, 96-97.)

Kritiikistä ja varauksista huolimatta tuottaja-manageriporrasta on pi-

detty tarpeellisena, ja erityisesti siitä on nähty olevan hyötyä taidealojen 

toimijoille. Yhteenvetona voi todeta, että luovien alojen yrityksissä on 

runsaasti kansainvälistymispotentiaalia, jota voitaisiin hyödyntää erilai-

sin tukitoimin. Kansainvälistymisen tukitarpeet ovat osittain samoja kuin 

suomalaisyrityksillä yleensäkin, osittain taas tukimuotoja tulisi sopeut-

taa luovien alojen erityistarpeisiin. (Handelberg & Karhunen 2009c, 30). 

Kaiken kaikkiaan toimivan tuottaja-manageripalvelun tarkoituksena on 

lisätä Suomen taiteen ja kulttuurin tekijöiden sekä luovien alojen yritys-

ten palvelujen ja tuotteiden tunnettuutta ja niitä kohtaan osoitettua kiin-

nostusta ulkomailla sekä parantaa mahdollisuuksia vastata kasvavaan ky-

syntään. Yleisenä tavoitteena voidaan pitää suomalaisen kulttuuriviennin 

volyymin kasvattamista esimerkiksi Venäjän markkinoilla sekä taiteen ja 

kulttuurin merkityksen vahvistamista Suomen ja Venäjän välisissä suh-

teissa ja taloudellisessa toiminnassa. 

klassista balettia ei kannata viedä Suomesta Venäjälle, jonka osalta maas-

sa on pitkät perinteet:

Baletin osalta Venäjälle on turha lähteä viemään klassista balettia. Ne 

osaa sen. Suomalaisia koreografioita voi viedä, mutta kuka niistä neu-

vottelee, kuka tekee päätökset. Se on aina pitkässä juoksussa. Sekin on 

sattumaa, kenellä sattuu olemaan kontaktit. Siinä ei ole mitään joh-

donmukaisuutta. Jos asiat sattuu menemään kohdalleen, koreografi, 

johtaja ja tuottaja tässä välissä niin ne pystyy sen tarjoamaan sinne niin 

ok, niin se voisi lähteä siitä. Mutta jos siellä ei pyörittäisi niin silloin 

ei ainakaan tapahtuisi mitään. Tässä yhteistyössä kun ei ole mitään 

järjestelmällisyyttä tällä hetkellä, eikä mitään virallista yhteyttä. Sik-

si se on tällä hetkellä vaan esitysten tuomista tänne, tähtien tuomista.

Toisaalta tapahtumatuotantoon tarvitaan jatkossa enemmän managereja 

tai agentteja sekä tuotteistamiseen että luomaan kansainvälisiä kontakte-

ja. Esimerkiksi messutoiminnan kehittämistä tulisi selvittää nykyisten ta-

pahtumien ja festivaalien yhteydessä, mikäli sillä voidaan saavuttaa kus-

tannustehokkaasti tavoiteltavia kohderyhmiä. (Leikola & Leroux 2006, 90; 

Opetusministeriö 2007a, 9.)

Kaikilla luovien alojen toimialoilla tuottaja-/manageriporrasta ei nähdä 

lainkaan tarpeellisena. Esimerkiksi pelialalla yritykset käyttävät ulkomaisia 

agentteja eikä kotimaisille agenteille nähdä välttämättä tarvetta. Toisaalta 

myös muut kuin kaikkein menestyneimmät pelialan yritykset voivat hyötyä 

pelialan tuntevan agentin verkostoitumisponnisteluista. Toimialakohtaisia 

eroja tarkasteltaessa on myös todettu, että vaikka manageri tai tuottaja voi 

olla hyvin hyödyllinen yksittäisellä toimialalla niin silti mitään luovien 

alojen yhteistä manageria on mahdotonta kuvitella alan heterogeenisuu-

den takia. Myös muista syistä johtuen tuottaja-manageriportaan yleiseen 

tarpeellisuuteen on suhtauduttu varauksellisesti. Suomen markkinat ovat 

hyvin pienet maailman mittakaavassa, joten pysyvän toimeentulon saa-

minen tuottaja-managerille voi olla haasteellista. Lisäksi on todettu, että 
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5. Yhteenveto

Luovat alat, kulttuurituotanto ja kulttuuriyrittäjyys ovat vasta aivan 

viime vuosina nousseet Venäjällä yhteiskunnallisen keskustelun 

kohteiksi. Vahvasti valtiojohtoinen kulttuurielämä on saamassa 

vähitellen rinnalleen uusia organisoitumisen tapoja. Vapaa-ajan teollisuu-

den ja palvelusektorin kasvu on heijastunut myös luovien alojen yritys-

ten toimintaedellytyksiin. Edelleen kuitenkin Venäjä on palvelusektorin ja 

luovien alojen kehityksen osalta ns. transitiovaiheessa, jossa perinteinen 

valtiojohtoinen kulttuurielämä ja uudet yrittäjyyteen pohjautuvat kulttuu-

rimuodot hakevat tasapainoa.

Palvelusektorin kasvu on vaikuttanut venäläisten kulutustottumuksiin. 

Suunnitelmataloudessa kulutustavaroiden tuotanto oli rajallista, mistä joh-

tuen kulutushyödykkeitä oli niukasti saatavilla ja niiden kauppa oli osa 

keskusjohtoista jakelujärjestelmää. Kaupan ja kulutustarvikkeiden tuonnin 

vapautuessa monille ulkomaisille palveluyrityksille avautui uudet ja kas-

vavat markkinat. Samalla erilaisten kulttuurituotteiden, vapaa-ajan hyö-

dykkeiden ja viihdeteollisuuden määrä alkoi Venäjällä kasvaa. Vapaa-ajan 

palvelujen kasvu on heijastunut kokonaisvaltaisesti venäläisen yhteiskun-

nan ilmapiiriin, arvostuksiin ja elämäntyyleihin.

Venäjällä tapahtuva kehitys tarjoaa uusia mahdollisuuksia myös Suo-

men kulttuuriviennille ja -yhteistyölle. Sitä tukee osaltaan Suomen kan-

salliset tavoitteet ja strategiat, jotka ovat tähdänneet luovien alojen ja 

kulttuurin toimialojen nostamiseen tasavertaisiksi vientialoiksi muiden 

vientialojen rinnalla. Kulttuurivientiin sisältyy kuitenkin monia haastei-

ta, joista keskeisimpinä on mainittu tiedotustoiminta, markkinointi, pro-

mootio ja vienninedistäminen, joiden merkitys kasvannee tulevaisuudessa 

myös Venäjälle suuntautuvassa kulttuuriyhteistyössä.

Venäjä-yhteistyön merkitys on erityisen suuri itäisen Suomen maakun-

nille maantieteellisen läheisyyden vuoksi. Esimerkiksi eteläsavolaisten 

yritysten kiinnostus on kohdistunut erityisesti Luoteis-Venäjän markki-

noihin. Lähialueena Pietarin nopea kehitys on ollut erityisen tärkeä, mikä 

on heijastunut myös kulttuuriyhteistyön mahdollisuuksiin. Käsillä olevan 

selvityksen aineisto on koottu lähinnä Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan maa-

kunnista. Kyselyjen ja haastattelujen kohteina ovat olleet kulttuuritoimi-

joita, luovien alojen yrityksiä ja muita alan sidosryhmiä.

Kulttuuritoimijoiden ja luovien alojen yritysten Venäjä-yhteistyö voi 

olla monimuotoista. Se voi liittyä esimerkiksi kulttuurivierailuihin ja -ta-

pahtumiin, kulttuuripalvelujen myyntiin sekä kulttuurituotteiden myyn-

tiin liike- ja asiakaslahjoiksi. Lisäksi yhteistyöhön voi liittyä esimerkik-

si koulutusvaihtoa, kehittämistyötä ja tutkimusta. Selvityksessä on tuotu 

esille Itä-Suomen kulttuuritoimijoiden ja luovien alojen yritysten olemassa 

Venäjä-yhteistyömuotoja ja yhteistyön esteitä. Lisäksi tavoitteena on ollut 

pohtia sitä, tarvitaanko Itä-Suomeen uusia kulttuuriyhteistyötä, -vientiä ja 

-vaihtoa edistäviä tukipalveluja, joiden avulla esimerkiksi luovien alojen 

toimijoiden palveluja ja tuotteita saataisiin entistä paremmin kohdennet-

tua Venäjän markkinoille.

Tutkimusten mukaan luovien alojen yritysten kiinnostus kansainväli-

seen yhteistyöhön vaihtelee kulttuurimuotojen välillä. Selvityksen aikana 

tehdyn kyselyn perusteella suurin osa vastanneista koki Venäjä-yhteistyön 

tarpeelliseksi ja tärkeäksi. Tulosten mukaan Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan 

kulttuuritoimijoilla on varsin monipuoliset yhteistyösuhteet erityisesti 

pietarilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhteistyö on liittynyt mm. 

näyttelyvaihtoon, kaupankäyntiin, taidekasvatukseen, sukukansojen kult-
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toimintamuodot ja mahdollisuudet. Haastatteluissa peräänkuulutettiin 

riskirahoituksen saamista kokeiluluonteisiin projekteihin. Toisaalta on-

gelmana on luovien alojen toimijoiden osaamiseen liittyvät puutteet, jot-

ka liittyvät kansainvälisen liiketoiminnan organisointiin sekä myyntiin 

ja markkinointiin. Luovien alojen yrittäjiltä puuttuu usein tietoa kohde-

markkinoista ja oman tuotteen tai palvelujen sijoittumisesta venäläiseen 

yhteiskuntaan ja paikallisiin markkinoihin.

Luovien alojen toimijoiden osaamisvajetta tulisi paikata kattavalla kou-

lutustarjonnalla. Tutkimusten mukaan Suomessa on kuitenkin ollut tarjol-

la vain vähän kulttuurin ja taiteen aloilla kansainväliseen liiketoimintaan 

ja kansainvälisen yhteistyön toteuttamiseen liittyvää koulutusta millään 

koulutusasteella. Eniten kulttuurivientiä tukevaa koulutusta on toistaiseksi 

järjestetty musiikin alalla. Kansainvälistä toimintaa edistävät koulutustar-

peet liittyvät mm. myyntiin, markkinointiin, promootioon, tekijänoikeuk-

sien hallintaan, juridiikkaan ja sopimuskäytäntöihin, taloushallintoon ja 

tuotteistamiseen sekä projektihallintaan.

Kulttuurialojen toimijoiden ja luovien alojen yritysten kansainvälis-

tymistä voidaan tukea monin eri tavoin. Kulttuuriyhteistyötä edistävien 

asiantuntijaverkostojen ja julkisten tukipalvelujen kehittämisessä voidaan 

hyödyntää olemassa olevia palveluja entistä monipuolisemmin tai luoda 

ja kehittää kokonaan uusia palvelumuotoja. Selvityksen tulosten mukaan 

Suomen ja Venäjän kulttuuriyhteistyön tukipalveluille on joka tapaukses-

sa olemassa selkeä tarve, jotta aiemmin mainittuja yhteistyön ongelmia 

voidaan ratkaista. Haastatteluissa tärkeimpinä tukimuotoina mainittiin 

rahoitukseen, kieleen ja toimintakulttuuriin, markkinoiden tuntemuk-

seen, tuotekehitykseen, koulutukseen ja tiedottamiseen liittyvät palvelut. 

Lisäksi esille nousivat tuottaja-manageripalvelut, tekijänoikeuskysymyk-

set ja partnerien hakuun liittyvät neuvontapalvelut. Tukipalvelupisteestä 

tulisi haastateltavien mielestä löytyä keskitetysti tieto siitä, minkälainen 

kulttuuritoiminta Itä-Suomessa sisältää esim. vientipotentiaalia ja mille 

kohderyhmille kulttuurivientiä tulisi suunnata. Lisäksi esimerkiksi Pie-

tari-yhteistyötä edistävä tukipalvelupiste voisi palvella paitsi kulttuuri-

tuurivaihtoon, yhteiseen tapahtumatuotantoon, opiskelija- ja opettajavaih-

toon sekä ruokakulttuuriin.

Kulttuuritoimijoilla ja luovien alojen yrityksillä on myös monia haas-

teita Venäjä-yhteistyön toteutuksessa. Ne liittyvät mm. myyntiin ja mark-

kinointiin, verkostoitumiseen, monialaiseen yritysyhteistyöhön, toiminta-

kulttuuriin ja byrokratiaan, rahoitukseen ja tietopalveluihin. Haastatteluissa 

nousivat esille erityisesti byrokratiaan ja kielimuuriin liittyvät ongelmat ja 

hidasteet. Byrokratiaan liittyvät ongelmat ilmenevät paitsi rajamuodolli-

suuksien yhteydessä myös venäläisissä käytännöissä esimerkiksi näyttelyjen 

järjestämisen tai esiintymistilojen saatavuuden osalta. Julkisten tilojen käyt-

tö kulttuuritoimintoihin on esimerkiksi Pietarissa monilta osin rajoitettua.

Myös erilaiset näkemykset liiketoiminnan lainalaisuuksista sekä erot 

paikallisissa kulttuuri- ja taidekäsityksissä nousivat yhteistyöhaasteiden 

yhteydessä esille. Tulevaisuuden yhteistyön haasteena ovat myös monia-

laisiin yhteistoimintaprosesseihin liittyvät seikat, jotka liittyvät mm. ve-

näläis-suomalaisten tuotekehitysalustojen organisointiin sekä eri alojen 

kohtaamisen mahdollistamiseen. Selvityksen tulosten mukaan monialai-

nen yhteistyö on tarpeen mm. kulttuurimatkailun kehittämisessä, yritysten 

markkinoinnissa ja tuotelanseerauksissa ja yrityslahjojen suunnittelussa. 

Lisäksi monialainen yhteistyö voi liittyä elämyksellisten hyvinvointipalve-

lujen suunnitteluun niin Suomessa kuin Venäjällä. Tulevaisuudessa juuri 

eri alojen rajapinnoilla on nähty eniten kulttuurialojen kasvupotentiaalia 

ja työllistymisen mahdollisuuksia. Lisäksi yhteistyömahdollisuuksia on 

mm. kulttuuriperintöaineiston digitoinnissa ja matkailullisessa tuotteis-

tamisessa, galleriatoiminnassa, rockmusiikissa ja tapahtumatuotannossa, 

käsi- ja taideteollisuudessa, hoivapalveluissa sekä sähköisten tietopalve-

lujen kehittämisessä.

Suomen ja Venäjän luovien alojen yhteistyötä on haastattelujen mu-

kaan rajoittunut myös rahoitukseen saamiseen liittyvät haasteet. Laajassa 

katsantokannassa kysymys on siitä, miten rahoittajatahot hahmottavat ja 

arvottavat luovien alojen aseman osana elinkeinojen kehittämistä ja alue-

kehitystä. Toisaalta kyse on kyvystä tunnistaa parhaat kulttuuriyhteistyön 
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Lähteet
toimijoita myös muita toimialoja (esim. majoitus-, liikunta-, ravintola- ja 

erilaisten elämyspalvelujen toimijat), mikä mahdollistaisi luovien alojen 

kehittämisen peruslähtökohdan – monialaisuuden.

Yritysten kansainvälistymistä voivat edistää erilaiset kansainvälisty-

misen ammattilaiset, kuten managerit, agentit, tuottajat jne. välittäjätahot, 

jotka antavat apua ja tukea erilaisissa kansainvälistymisprosesseissa. Suo-

messa välittäjäporras on tutkimusten mukaan pieni ja varsin kehittymätön, 

ja se koostuu hyvin erilaisista ja eritasoisista organisaatioista. Välittäjäpor-

taan heikkous on osaltaan vaikeuttanut luovien alojen yritysten tuottei-

den saamista esimerkiksi Venäjän markkinoille. Ulkopuolisten managerit 

ja tuottajat on koettu tarpeelliseksi erityisesti pienten yritysten keskuu-

dessa, joita juuri luovien alojen yritykset pääsääntöisesti ovat. Haastatte-

lujen mukaan Venäjä-yhteistyötä edistävä tuottaja-manageripalvelu olisi 

Itä-Suomessa tarpeen mm. yhteismarkkinoinnin organisoinnissa ja palve-

lujen paketoinnissa, suomalaisten kulttuuriesitysten/tuotteiden myynti-

ponnistuksissa, potentiaalisten venäläisten asiakkaiden kartoittamisessa, 

kontaktitahojen etsinnässä, yhteistyöfoorumien organisoinnissa, kielen ja 

tapakulttuurin hallinnassa sekä sopimusasioissa ja juridiikassa.

Suomalaiset kulttuuritoimijat ja luovien alojen yritykset voivat toimia 

Venäjällä myös laajemmin innovaatioympäristöjen rakennusaineksina, joi-

den kehityksestä Venäjällä on havaittavissa orastavia merkkejä. Kulttuu-

rin tai luovien alojen asemaa ei ole toistaiseksi kuitenkaan tunnistettu tai 

tunnustettu Venäjällä innovaatioympäristöjen strategiseksi osa-alueeksi, 

vaikka monissa muissa maissa kulttuurin ja innovaatioympäristöjen yh-

teydet ovat saaneet viime vuosina yhä enemmän huomiota osakseen. Suo-

malaiselle kulttuurituotannolle ja yhteistyölle olisi tältäkin osin Venäjäl-

lä olemassa selkeä yhteiskunnallinen tilaus. Samalla suomalaiset voisivat 

antaa tulevaisuudessa panoksensa siihen, että luovat alat voivat kytkeytyä 

osaksi venäläistä innovaatiojärjestelmää. Kaiken kaikkiaan Venäjä tarjoaa 

runsaasti suomalaisille kulttuuritoimijoille yhteistyömahdollisuuksia. Yh-

teistyöllä voi parhaimmillaan olla huomattavia taloudellisia, sosiaalisia, 

taiteellisia ja sivistyksellisiä merkityksiä.
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Liite 1.

Webropol-kyselyn kysymykset

1. Työnantajan, organisaation täi järjestön nimi, jossa toimit?

2. Mikä on edustamasi yhteisön kotipaikkakunta?

3. Edustamasi yhteisön kokopäiväisten työntekijöiden määrä?

4. Kulttuurityön luonne tai organisointitapa, jossa pääasiallisesti toi-

mit?

5. Kulttuuriala, jota ensisijaisesti edustat?

6. Tekeekö edustamasi yhteisö tai onko se tehnyt yhteistyötä Pieta-

rin alueella? 

7. Mille (kulttuuri)alalle yhteistyösi on Pietarin alueella pääasialli-

sesti kohdistunut?

8. Nimeä tärkeimmät kulttuuriorganisaatiot, joiden kanssa edusta-

masi yhteisö on tehnyt yhteistyötä Pietarissa tai Pietarin alueella?

9. Mitkä ovat olleet tärkeimpiä yhteistyömuotoja edustamasi yhtei-

sön kannalta?

10. Onko edustamasi yhteisö tehnyt yhteistyötä Pietarin/Pietarin alu-

een yritysten kanssa?
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1. Antonio Altarriba, Kaakkois-Suomen taidetoimikunta, läänin tai-

teilija

2. Antti Vartiala, Teatteri Imatra, teatterin johtaja

3. Christine Lund, Lossiranta Lodge, taiteilijaresidenssi, yrittäjä

4. Hannu Hyttinen, Savonlinnan Balettijuhlien hallituksen pj.

5. Juha Iso-Aho, Ugrijuhlan tuottaja, Humanistinen ammattikorkea-

koulu, aluekoordinaattori

6. Katri Lättä, Mustan ja valkoisen teatteri, Katharsis teatteritapahtu-

ma, Saimaan ammattikorkeakoulu, lehtori

7. Kirsti Kurki, Suomi-Venäjä-Seura, Mikkelin ammattikorkeakou-

lu, lehtori

8. Lahja Id, Imatran seudun musiikki-insitituutti, vs. rehtori

9. Matti Karttunen, Mikkelin kaupungin museot, museotoimenjohtaja

10. Marja de Jong, ArtRadius Saksala taidekeskus, taiteilija, yrittäjä

11. Mirjam Kosunen, Savonlinnan maakuntamuseo, museonjohtaja

12. Päivi M. Partanen, Etelä-Karjalan museot, vs. museonjohtaja

13. Pekka Laasonen, Mikkelin Teatteri, teatterin johtaja

14. Merja Jokela, Suomi-Venäjä-Seura, kulttuurisihteeri

11. Koetko Pietariin tai Pietarin alueelle suuntautuvan yhteistyön li-

säämisen tarpeelliseksi oman kulttuurityönne kannalta?

12. Kuvaile, mitkä ovat Pietariin suuntautuvan yhteistyön suurimmat 

esteet tai haasteet?

13. Millaista tietoa haluaisit saada Pietari yhteistyön kehittämiseksi?

14. Mitä omaa osaamista haluaisit kehittää Pietari yhteistyön edistä-

miseksi? 

15. Millaisia palveluja haluaisit/edustamasi yhteisö haluaisi Pietarin 

alueelle suuntautuvan vientitoiminnan kehittämiseksi?

16. Omat ehdotuksesi, toiveesi ja kommenttisi kulttuurialan yhteistyön 

lisäämiseksi Pietarin alueen kanssa?

17. Kerro esimerkkejä asioista, joiden yhteydessä yhteistyötä Pietariin 

tulisi erityisesti lisätä?

Liite 2.  Haastatatellut henkilöt  
  1. Projektissa
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Liite 3.  Haastatatellut henkilöt  
  2. Projektissa

1. Hilkka Lappalainen, Etelä-Savon Art Amatson ry, Kulttuurikeikat, 

yrittäjä, projektipäällikkö

2. Tuomo Jantunen, Jäälinna -festivaali, toiminnanjohtaja

3. Matti Makkonen, Savonlinnan Musiikkiakatemia, toiminnanjoh-

taja, yrittäjä

4. Helinä Tepponen HT-Intendent Oy, Mikkelin kaupunginorkesteri, 

toiminnanjohtaja

5. Marja Jähi-Salo, Amusa Kulttuuritori, Suomen Portaalit Oy, vas-

taava päätoimittaja

6. Hely Lyly, Itä-Suomen Businessedustusto ISBE Oy, myyntipäällikkö

7. Timo Auvinen, CIM Creative Industries Management Ltd, associate

8. Matleena Pulkkinen, Härkäniemen Tuvat

9. Hanna Kosonen, Diges ry., asiantuntija

10. Olli Järvenkylä, Mikkelin ammattikorkeakoulu, tapahtumatuottaja

11. Hannu Hyttinen, Savonlinnan Balettijuhlien hallituksen pj., Hel-

singin kaupunginsihteeri

12. Ilkka Seppä, Pieksämäen tapahtumaverkko ry

13. Elli Vento, Pieksämäen matkailuverkko -hanke, matkailukoordi-

naattori

14. Miia Korja, Konsertti- ja kongressitalo Mikaeli, toimitusjohtaja

15. Tapani Pennanen, Taidekeskus Retretti, toimitusjohtaja

16. Laura Quist, Suomen Pietarin instituutti, kulttuurikoordinaattori

17. Kari Moring, Gergiev Festival Mikkeli/Mikkelin Musiikkijuhlat, 

hallintojohtaja

18. Merja Moilanen, Gergiev Festival Mikkeli/Mikkelin Musiikkijuh-

lat, myyntisihteeri

19. Maiju Kaitainen, Gergiev Festival Mikkeli/Mikkelin Musiikkijuh-

lat, markkinointisihteeri

20. Kirsi Maria Törrönen-Ripatti, Etelä-Savon taidetoimikunta, kuva-

taiteilija, taidekasvattaja

21. Reko Tammi, Savonlinnasali, toimitusjohtaja
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