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Esipuhe

Luovat alat on nostettu monissa yhteyksissä merkittäväksi talouden kasvualaksi. Viimeai-

kaista keskustelua on leimannut se, että luovien toimialojen merkitys ja luovuus ylipäätään 

on nostettu etenkin kasvavien kaupunkiseutujen yhdeksi vahvimmaksi menestystekijäksi. 

Vaikka alat keskittyvät Suomessakin suurimpiin kasvukeskuksiin, on luovien alojen kehityk-

sellä tärkeä rooli myös maaseutualueiden elinvoimaisuuden kannalta. 

Käsillä oleva tutkimusraportti avaa näkökulmia luovien alojen, ja tiukemmin rajattuna 

kulttuuriyrittäjyyden, edistämiseen maaseutualueilla. Se sitoo pohdintaa ydinmaaseudulla 

sijaitsevien kulttuuritoimintojen klusteroitumisesta laajempaan luovien alojen yrittäjyyttä 

koskevaan kansalliseen ja kansainväliseen keskusteluun. Erityisenä tarkastelun kohteena 

on Lapualla sijaitseva kulttuurikeskus Vanha Paukku, jonka roolia ja tulevaisuudenkuvia 

kulttuuriyrittäjyyden edistäjänä ja luovien alojen klusterina käsitellään.

Raportti on syntynyt osana laajempaa LEADER+ -rahoitteista ”Kulttuuriyrittäjyys osana hy-

vinvointia ja kansainvälistä yhteistyötä” -hanketta, jossa toimijoina ovat olleet Härmänmaan 

ja Järviseudun kehittämisyhdistys Aisapari ry sekä Lapuan kaupunki. Hankkeessa on ollut 

mukana partneri myös Irlannista. Hankkeessa on tarjottu kehittämis- ja koulutuspalveluja 

potentiaalisille kulttuuriyrittäjille ja tuettu samalla heidän kansainvälistymistään. Tutkimus-

osiossa on keskitytty tarkastelemaan erilaisten elinkeinopolitiikan keinojen ja välineiden 

soveltuvuutta kulttuuriyrittäjyyden ja luovien alojen yritystoiminnan edistämiseen. 

Tutkimusraportin syntymiseen on myötävaikuttanut suuri joukko ihmisiä, joille esitämme 

kiitokset. Kirjoittamisesta on vastannut projektipäällikkö Timo Suutari, ja raportin ulkoasus-

ta ja viimeistelystä ovat huolehtineet tiedottaja Pasi Komulainen, tutkimussihteeri Terttu 

Poranen sekä julkaisusihteeri Jaana Huhtala Helsingin yliopiston Ruralia-instituutista. Erityi-

sesti kiitämme haastateltuja sekä Lapuan kulttuuritoimenjohtaja Esa Honkimäkeä ja projek-

tipäällikkö Michelle Appea-Mustolaa heidän antamastaan taustatuesta.  

Seinäjoella joulukuussa 2007  
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Johtaja, professori 
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Abstract 

This report has been produced as a part of the Cultural Entrepreneurship Development Project which 

has been a joint LEADER+ project between two regions and local action groups in Finland (Aisapari 

LAG) and Ireland (Louth Leader). The main aim of the project has been to develop new operation 

models to advance entrepreneurship in the field of culture in rural areas. There were three main 

themes in the project. The main aim of the project’s theme two has been to produce research results 

on the state of entrepreneurship in cultural fields, on support and subsidies for cultural entrepreneurs 

and proposals in focusing actions for other themes of the project. 

This paper presents the results and major findings of the theme mentioned above. The report is 

divided into two separate yet intertwined sections. In the first section various tools and operation 

models for development of cultural entrepreneurship are explored. The emphasis is on regional and 

national level. However, some examples from abroad are presented as well. The second part of the 

report concentrates mainly on Cultural Centre Vanha Paukku (below Vanha Paukku) in Lapua town 

and especially on its role in promotion of cultural entrepreneurship. 

Vanha Paukku is situated in South Ostrobothnia within the historic Lapua’s Ammunition Factory area. 

It started its operation in the renovated factory’s site in 1997. Nowadays most of the Lapua town’s 

cultural services (library, music school, civic institute, culture office, exhibition galleries, photographic 

museum, art museum etc.) and many shops and private organisations’ premises are situated there. 

The question in this study is about Vanha Paukku’s future vision and development of services that this 

kind of cultural centre could offer for cultural entrepreneurs in future.

Essential question in this context is that to what extent development of cultural entrepreneurship, 

and broadly speaking creative industries, differs in rural areas from that of bigger cities. It seems 

that major part of the problems concerning e.g. suitability of various business development services 

is basically the same regardless of operational environment. Anyhow, problems originated from ru-

rality can be condensed into the thinness of clustering of culture and therefore into the lack of the 

adequate critical mass in cultural fields. Therefore, rural areas should be attached to a regional and 

national development measures and development networks.  

This report is based on various research reports and development documents concerning cultural 

entrepreneurship and on interviews of cultural actors and developers in local, regional and national 

levels. National development models for cultural entrepreneurship as well as some experiences of 

tools and models abroad are described in this report. E.g. there is a well-developed set of services in 

Cornwall in Southwest England that has also been presented in this report. One of the most promis-

ing national development tools has been the so called SILE project, which has provided a basis for 

development of creative industries in general. It has already created a network of consultancy, which 

can be used by creative sector entrepreneurs and various development actors. A major challenge for 

the future is to find the ways to adapt operation models even better to regional and local contexts. 

The first step is to disseminate information about SILE project’s consultancy. It seems that this will go 

ahead by the Regional Centre Programme’s cultural network. 

In practise utilisation of this kind of or other consultancy necessitates activity of local actors and as-

sembly of group of cultural entrepreneurs or persons interested in entrepreneurship. To set up this 

kind of “clinic day” requires groundwork and preliminary preparation: interviewing cultural actors 
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and selecting the most appropriate persons for consultancy. In this kind of model the role of munici-

pal culture officials or business developers is to gather this group together and to spar this group. 

These regional groups would also work as peer groups. These groups could be gathered not only in 

Härmänmaa or Seinäjoki sub-region but in other sub-regions as well, and these groups could meet 

each other in joint meetings. However, it is not reasonable to try to create formal arrangements but 

more like loose network of actors. Target group, which is gathered in Cultural Entrepreneurship 

project, would be very suitable for this purpose and a good start for this work.  

In future, one possibility is to strive for a model in which there is one person who is responsible for 

development of cultural entrepreneurship and creative industries in the whole South Ostrobothia 

region. This kind of model has been adopted in Rauma sub-region. There is one person who is re-

sponsible for development of creative industries in the whole Satakunta region, and this person’s post 

is in business development sector. This person would naturally be the link to national development 

projects concerning cultural affairs. If this kind of model would be intended to start up in South 

Ostrobothnia, it might be possible that this person could be situated in Lapua regardless of parent 

organisation. The model described above can come true to some extent even if there won’t be ad-

ditional resources in business development sector aimed at cultural affairs. Another option is to offer 

training concerning creative industries for business developers and business service sector. Existing 

consultant network can be used in this training.

It is easier to forge collaboration within Seinäjoki region since Lapua has become part of the Seinäjoki 

sub-region from the beginning of 2007. Even though Lapua had already been part of the Regional 

Centre Programme of Seinäjoki region, this change of sub-region will strengthen collaboration from 

before. It is still difficult to say, what consequences this will have in practice e.g. concerning business 

development organisations and their operation. Lapua has its own municipal business development 

organisation (Lapuan Yrityskeskus), while three municipalities in the Seinäjoki region have their own 

Business Service Center in Seinäjoki (Seinäjoen seudun elinkeinokeskus). What is evident is the fact 

that from now on it is easier to collaborate within Seinäjoki in e.g. cultural projects. 

Interesting progressions in Seinäjoki region are also development of Rytmikorjaamo venue and cul-

ture co-op Raami. As for Raami, it has to be stressed that because South Ostrobothnia finally has 

a cultural co-op of its own, it is reasonable to usher all those people who are interested in cultural 

entrepreneurship but do not see opportunities to carry on business yet to contact with Raami. All 

in all, it is sensible to take advantage of existing regional and national operation models and to link 

Lapua’s development work as much as possible to them. Because of the fact that there are not a great 

number of cultural enterprises in South Ostrobothnia, it is reasonable to plan all the actions in order 

to avoid overlap in regional sense.

In this study prerequisites and rationality for the Cultural Centre Vanha Paukku were weighed up to 

become either a part or a node of national/international network for promoting cultural entrepre-

neurship and creative industries or to create an operation model of its own (e.g. business develop-

ment centre/incubator). One of the starting points for this study has been the question: should there 

be separate business incubator or other model for cultural entrepreneurship or is it more reasonable 

that development of creative industries should be more attached to the business development sys-

tems already existing? 

It seems, based on the experiences from other parts of Finland, that setting up separate business 

incubator for cultural entrepreneurship in Lapua is implausible. It has even proved to be very challeng-
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ing to get cultural industries with into existing business incubators in Seinäjoki region or elsewhere. 

There are only a few good examples of business incubators for culture in whole Finland, and these 

examples are solely from bigger cities and from cities where strong educational units are located. 

Anyhow, there have been some plans to create national virtual business incubator for creative indus-

tries. If this comes true, this operation model would be suitable for rural areas as well. Another option 

would be to create more or less loose network of existing cultural centres in order to offer shared 

services for cultural entrepreneurs.  

According to interviewees, Vanha Paukku is a good place for cultural entrepreneurs to settle in. Origi-

nally, the idea was that Vanha Paukku could be both cultural and entrepreneurial centre. Anyhow, it 

formed a cultural centre in the first place. What is challenging, is the question, will it be a centre, or 

even a cluster, of cultural entrepreneurship in future. If strived for a cluster, the role of Vanha Paukku 

cannot just be that it offers premises for cultural or other entrepreneurs, but there should also be 

some services for cultural entrepreneurs as well as e.g. shared projects in which various actors can 

collaborate. Whether there is going to be cultural incubator or not, there should be at least one 

person or persons who could advise those people interested in becoming cultural entrepreneurs to 

find one’s way to business development services. Vanha Paukku could also be at its best a venue for 

inter-arts dialogue in local and regional level. To sum up, those actors located in Vanha Paukku should 

gain added value for placing there. This could be supported for example by common marketing or 

abovementioned services. 

There are some examples of brands concerning creative industries, e.g. Wetterhoff brand for arts 

and crafts in Hämeenlinna region and Verkatehdas brand for actors operating in Verkatehdas culture 

centre in Hämeenlinna. Vanha Paukku could also be a “brand” for all activity and actors in Vanha 

Paukku area and maybe for extensive use of regional cultural entrepreneurship as well. Though, this 

purpose will not be reached in near future.  

In this municipal context one has to consider, what could be the role of the communal cultural activity 

and municipal officials in the development of cultural education and entrepreneurship. It can be said 

that entrepreneurship education and enterprise education belong primarily to educational institutes, 

but communal cultural officials can have a significant role in improving attitudes towards cultural 

entrepreneurship in general, gathering together the target groups mentioned above and encourag-

ing entrepreneurs. Challenging is, however, how culture sector and business development sector 

are interlinked in municipalities when it is question about development of creative industries. This is 

even more crucial question when taken into account that it would be desirable that development of 

culture and creative industries could be more attached to the business development. 

In this report are described vocational challenges that culture workers will meet in near future. Major 

challenge is that these persons have to be multiply skilled. Even though it is difficult to guide these 

people when it is question of their professional key skills, their professional development can be sup-

ported. For this purpose tailored training can be used. It is also possible to ”shake up” incipient entre-

preneurs by using ”clinic days” ran by outside consultants. One very potential tool for development 

of cultural entrepreneurship could be so called Innovation Promotion Session. This tool has already 

been developed and used by Seinäjoki Technology Centre. Anyhow, it would need further develop-

ment in order to work within the context of micro and small enterprises and incipient entrepreneurs. 

These Innovation Promotion Sessions could be put in practise e.g. in Vanha Paukku in concert with 

Seinäjoki Technology Centre. Another new and interesting tool would be application of  “product 

testing” and test audiences.  
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The solution is not to create updating training programmes because of the fact that needs vary a lot 

among the cultural entrepreneurs. It can be even said, based on the research results, that decisive fac-

tor concerning needs is not the field of culture or entrepreneurship as such but phase of development 

in which entrepreneur is (beginner or advanced). Another thing against is that various updating train-

ing programmes for cultural entrepreneurship are more natural for those localities where educational 

institutes are situated and where a great number of culture workers are educated. Therefore, there 

has to be something much more tailor-made in Lapua. 

In conclusion, it seems that instead of general seminars or basic entrepreneurship education it is more 

appropriate to offer various expert services and tailor-made consultancy. This of course necessitates 

that the idea of being cultural entrepreneur has incubated quite a long time among the representa-

tives of the target group and someone then prods them. Therefore there is plenty of work in gather-

ing the target group together and to get them receptive to the idea of being entrepreneur.
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Osa I kulttuuriyrittäjyyden kehittäminen 

1.  Johdanto

1.1  Raportin lähtökohdat ja sisältö 

Etelä-Pohjanmaan kulttuuristrategiaan vuosille 2005–2013 on kirjattu tavoitteeksi pyrkiä edistämään 

kulttuurisidonnaista yrittäjyyttä. Kehittämisen johtoajatukseksi on kulttuuristrategiassa otettu seu-

tukunnalliset painopisteet, joista kulttuuriyrittäjyys sekä kulttuurin ja hyvinvointialan välisen yhtey-

den vahvistaminen on otettu Härmänmaalla erityiseksi kehittämiskohteeksi. Tätä työtä tukemaan 

Härmänmaan ja Järviseudun kehittämisyhdistys Aisapari ry ja Lapuan kaupunki ovat käynnistäneet 

”Kulttuuriyrittäjyys osana hyvinvointia ja kansainvälistä yhteistyötä” -hankkeen (A Cultural Entrep-

reneurship Development Project, CE-project). Hanke on LEADER+ -ohjelman toimintalinja kahden 

kansainvälinen koulutus- ja kehityshanke kahden kehittämisyhteisön välillä, ja Aisapari ry:n ohella 

mukana on ollut Irlannista Louth Leader. Hankkeen keskeisimpänä tavoitteena on ollut avata uusia 

mahdollisuuksia kulttuuriyrittäjyydelle kehittämällä maaseudun pienyritystoimintaa yhteistyöverkos-

tojen ja kansainvälisen kumppanuuden avulla. Hanke on päättynyt Irlannissa marraskuussa 2006 ja 

Lapualla/Härmänmaalla vuodenvaihteessa 2007–2008.

Hankkeella on ollut kolme kantavaa teemaa. Hankkeessa on tarjottu kehittämis- ja koulutuspalveluja 

potentiaalisille kulttuuriyrittäjille ja tuettu samalla heidän kansainvälistymistään minkä lisäksi on ana-

lysoitu kulttuuriyrittäjyyden kehittämisen työkaluja. Käsillä olevan raportin tarkoituksena on tuottaa 

tietoa kulttuuriyrittäjyyden edistämisestä ja edistämiseen käytetyistä tukitoimista sekä ideoita tulevia 

kehittämistoimenpiteitä ja aloitteita varten. Tässä raportissa ei oteta laajemmin kantaa kulttuuripal-

veluiden järjestämiseen tai palveluiden tuottamismalleihin, vaan keskitytään tarkastelemaan kulttuu-

riyrittäjyyden kehittämiseksi tehtyjä toimenpiteitä. 

Raportissa tarkastellaan kulttuuriyrittäjyyden tai laveammin määriteltynä luovien alojen edistämiseksi 

laadittuja kansallisia kehittämisohjelmia ja -strategioita sekä esitellään kokemuksia muualla toteute-

tuista toimenpiteistä. Raportti jakautuu kahteen osaan, joista ensimmäinen kuvaa kootusti kulttuu-

riyrittäjyyden kehittämisen tämänhetkistä kansallista tilannetta, mutta esittelee myös kansainvälisiä 

esimerkkejä. Raportin ensimmäisessä osassa pohditaan, mitä kulttuuriyrittäjyyden kehittämisellä tar-

koitetaan ja tuodaan esiin, mitä toimenpiteitä ja kehittämishankkeita eri tahoilla on viime aikoina 

toteutettu. Raportin toinen osa keskittyy tarkastelemaan Lapuan Vanhan Paukun roolia kulttuurikes-

kuksena ja luovien alojen klusterina. Raportin lopuksi esitellään tiivistetysti sellaisia kulttuuriyrittäjyy-

den kehittämisen toimintamalleja, jotka olisivat sovellettavissa myös Etelä-Pohjanmaalle ja erityisesti 

Lapuan Vanhan Paukun yhteyteen.

Aineistona on käytetty sekä kulttuuriyrittäjyyttä käsittelevää tutkimuskirjallisuutta että erilaisia kehit-

tämis- ja ohjelma-asiakirjoja. Tämän lisäksi on haastateltu kulttuurin tekijöitä ja kehittäjiä kansallisesti 

ja alueellisesti. Raportin toinen osa pohjautuu pääosin Lapualla ja Etelä-Pohjanmaalla tehtyihin haas-

tatteluihin (lista kaikista haastatelluista liitteenä 1). Maakunnasta ja muualta Suomesta kerättyjen 

aineistojen lisäksi on käytetty aihetta käsitteleviä tutkimusraportteja ja kehittämisasiakirjoja Iso-Bri-

tanniasta ja Pohjois-Irlannista. Käytetyt kansainväliset esimerkit koskevat pääosin Iso-Britanniaa ja 

erityisesti Cornwallin aluetta Englannin lounaiskärjessä. Tämä johtuu osaltaan kolmesta syystä: ensin-

näkin Cornwall on hieman yli 500 000 asukkaan suhteellisen harvaan asuttu maakunta, ja Englannin 
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lounaisosia kuten Suomea leimaavat samat alhaisen väestötiheyden ongelmat. Toiseksi, Cornwallissa 

on tehty merkittävästi työtä luovien alojen edistämiseksi ja tukemiseksi. Alan kasvu onkin ollut alu-

eella huomattavaa, ja sieltä löytyy hyviä toimintamalleja tutustuttaviksi (vrt. Brownridge & Lancaster 

2005, 13). Kolmantena syynä on ollut yhteyden luonteva rakentuminen osana European Region of 

Culture -hankkeen valmistelua1.

Tällä raportilla on tiivistetysti sanottuna kaksi päätehtävää: toisaalta pohtia Lapuan roolia maakun-

nallisessa kulttuurin kehittämisessä, kun kyse on kulttuuriyrittäjyyden edistämisestä, sekä kulttuuri-

keskus Vanhan Paukun alueen tulevaisuuden näkymiä kulttuuritoimintojen sijoittumisympäristönä 

ja luovien alojen klusterina. Koska Lapuan kaupunki on vuoden 2007 alusta kuulunut Seinäjoen 

seutukuntaan, kattaa tässä raportissa tarkasteltava alue tietyllä tavalla kolme seutukuntaa (Seinäjoen 

seutu, Härmänmaa ja Järviseutu). Tässä esitettäviä kehittämistoimenpiteitä tulisi kuitenkin tarkastella 

koko maakuntaa ajatellen.

1.2  Kulttuurin kehittämisestä luovien alojen yritystoiminnan 
 edistämiseen 

Viimeaikaisessa yhteiskunta- ja taloustieteellisessä tutkimuksessa ja etenkin julkisuudessa käydyssä 

keskustelussa on luovuus ollut miltei muodikas käsite. Luovuus on nähty niin organisaatioiden kuin 

alueiden menestystekijänä ja nostettu avainsanaksi erilaisissa kehittämisseminaareissa sekä kehittä-

misasiakirjoissa. Erityisesti Richard Floridan teokset (mm. The Rise of the Creative Class, 2002) ovat 

nostaneet ”luovan luokan” ja luovan talouden erilaisten seminaarien ja kehittämisohjelmien ydin-

teemoiksi ympäri maailmaa. Suomalaisessa keskustelussa Markku Wileniuksen kirja Luovaan talo-

uteen (2004) sekä Pekka Himasen eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalle tekemä selonteko Suomen 

tulevaisuuden näköaloista (2004) ovat osaltaan olleet vauhdittamassa sitä keskustelua, jota luovien 

toimialojen ja laajemmin luovuuden ympärillä on viime vuosina käyty.

Luovuudella kilpaileminen ja tuottavuuden lisääminen innovaatioiden kautta onkin noussut keskei-

seksi kansalliseksi ja alueelliseksi kilpailustrategiaksi. Kilpailukyvyn nähdään syntyvän nimenomaan 

teknologisista, organisatorisista ja sosiaalisista innovaatioista. Innovaatioita voidaan puolestaan pitää 

luovuudesta kumpuavina yhdistämisprosesseina, joissa ideoita, tietolähteitä, kokemuksia ja toimijoita 

saatetaan yhteen (esim. Kostiainen 2004, 45; Wilenius 2004, 43). Wilenuksen (2004, 45) ja Himasen 

(2004 ja 2007) mukaan Suomen menestys ja kilpailukyky ja sitä kautta koko hyvinvointivaltion kohta-

lo määräytyvätkin pitkälti sen mukaan, kuinka yksilöiden ja organisaatioiden luovuus saadaan entistä 

paremmin käyttöön ja tuottamaan innovaatioita. 

 

Taloutta onkin nimitetty kokoavasti ”luovaksi taloudeksi”, millä viitataan tiivistetysti sanottuna sekä 

kulttuuritoimialan/kulttuuriteollisuuden (cultural industry) tai laajempana käsitteenä luovien toimialo-

jen (creative industries) merkityksen vahvistumiseen talouden keskeisenä sektorina että yleisemmin 

uuden keksimisen (luovuus–innovatiivisuus -ketjut) roolin vahvistumiseen kaikilla muillakin toimialoil-

la. Erotettavissa on näin ollen kolme tasoa liittyen luovan talouden ja kulttuurin yhteyksiä käsittele-

vään keskusteluun:  

1 European Region of Culture -hanke on EU:n Kulttuuri 2007 -ohjelmaan suunnattu kehittämishanke, jossa luotaisiin pohjaa eurooppalaisten 
maaseutualueiden kulttuuritoiminnan elävöittämiseksi ja Euroopan Kulttuurialueen nimeämiskäytännön syntymiseksi. Hanketta koordinoitai-
siin Cornwallista käsin ja siihen osallistuisi Cornwallin ja Etelä-Pohjanmaan lisäksi Kujawsko-Pomorskien alue Puolasta.  
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■ Kulttuurin toimialat (kapeasti määriteltynä taiteen ja kulttuurin toimialat)

■ Kulttuurin tuoma lisäarvo muille toimialoille (esimerkiksi kulttuurinen sisältötuotanto, muotoi-

lu yms.). Tietyllä lailla kattokäsitteenä tässä yhteydessä voidaan pitää Kainulaisen (2005, 41) 

käyttämää ”kulttuurin taloutta” 

■ Luovuus muilla toimialoilla (luovuus uusien ideoiden synnyttämisenä ja innovatiivisuuden läh-

tökohtana).

Kolmannen määritelmän lähtökohtana on yksilöllisen luovuuden ja lahjakkuuden soveltaminen millä 

tahansa alalla. Tällöin luovuus ei kytkeydy vain taiteeseen tai kulttuurin toimialoille, vaan myös koulu-

tukseen, tutkimus- ja kehitystoimintaan sekä elinkeinoelämään sen kaikilla tasoilla. Itse luovien toimi-

alojen (creative industries) käsitettä onkin kritisoitu, koska se antaisi ymmärtää, että tietyillä luoviksi 

nimetyillä aloilla esiintyisi enemmän luovuutta kuin jollain muilla. Todellisuudessa luovuutta on kaikilla 

toimialoilla eikä missään ole selkeästi voitu osoittaa, että esimerkiksi luovien toimialojen arvonlisäyk-

sestä suurempi osuus olisi luovuuden tulosta kuin muilla toimialoilla. (Hietanen ym. 2006, 9.)

Kaikkialla muuallakin Euroopassa on niin ikään tunnistettu haaste kehittää osaamisperusteista ja tie-

tointensiivistä yhteiskuntaa. Esimerkiksi Pohjois-Irlannissa on nähty tarvittavan luovuuden vapautta-

mista, joka on nostettu sikäläisen kehittämisasiakirjan nimeksikin: ”Unlocking Creativity”. Näkökul-

mana asiakirjassa on edellä kuvatun määritelmän kolmannen kohdan mukaisesti saada kaikessa toi-

minnassa piilevä luovuus palvelemaan paremmin elinkeinoelämän ja koko yhteiskunnan kehittymistä 

kuin kulttuuritoimialan sisäinen kehitys sinänsä, joskin luovat toimialat on nostettu tämän kehityksen 

kärjeksi. Kyseisessä raportissa luovat toimialat on määritelty seuraavasti: 

“Those activities which have their origin in individual creativity, skill and talent and which 
have a potential for wealth and job creation through the generation and exploitation of 
intellectual property.” “The creative industries sector includes advertising, architecture, 
art, crafts, design, fashion, film, interactive leisure software, music, the performing arts, 
publishing, software, television and radio in close interrelationship with tourism, hospi-
tality, museums and galleries and the heritage sector.”

Määritelmä on hyvin samankaltainen kuin esimerkiksi opetusministeriön sekä kauppa- ja teollisuus-

ministeriön linjauksissaan käyttämä rajaus, joissa luovilla aloilla tarkoitetaan arkkitehtipalveluita, 

muotoilua, kuvataidetta ja valokuvausta, käsityötä, ohjelmapalvelu- ja tapahtumatuotantoa, graafi-

sen alan toimintaa, elokuva-, tv- ja radio-tuotantoja, mainontaa, musiikkia ja äänitteiden tuotantoa, 

kirjojen tuotantoa ja jakelua, taide- ja antiikkikauppa, tanssia ja teatteria, digitaalista sisältötuotantoa 

sekä sisältötuotantoa, joka on sekä perinteisille että sähköisille viestimille laadittua ohjelmasisällön 

tuottamista ja siihen sisältyvää liiketoimintaa.

Samansisältöinen mutta hieman toisenlainen tapa määritellä luovat toimialat on tarkastella aloja kult-

tuuriteollisuuden käsitteen kautta, jolloin määritelmä kattaa eri taiteen aloilla tapahtuvan luovan 

työn ja sen tuotteistamisen ohella myös teosten esittämisen ja jakelun. Tällöin määrittelyssä koros-

tuu kulttuuriteollisten arvoketjujen ajatus ja etenkin kopioitavuuden kriteeri, mikä viittaa teosten 

toistettavuuteen ja jakamiseen suurille yleisöille. Hyvän esimerkin tällaisesta määrittelystä tarjoaa 

Uusitalo (1999, 137), joka jaottelee kulttuuriteollisuuden toimintatavan mukaan: (1) editoriaaliseen 

teollisuuteen (kirjankustannus, elokuva, äänitteet), (2) ohjelmavirtateollisuuteen (radio, televisio), (3) 

kirjoitetun informaation tuotantoon (sanoma- ja aikakausilehdet), (4) sähköiseen viestintäteollisuu-

teen (uusmedia), sekä (5) esittävän taiteeseen ja tapahtumatuotantoon (teatteri, tanssi, ooppera, 

konsertit, näyttelyt). Määritelmän piiriin voidaan sisällyttää myös kulttuurimatkailun tuotekehitystyö 

(matkailupakettien suunnittelu, toteutus ja markkinointi).
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Suuri osa kulttuurisen luovuuden tuotteistamisesta on eräänlaista sisältötuotantoa, mutta vakiintu-

neen tavan mukaisesti sisältötuotannon (content industries) käsite koskee lähinnä digitaalisten ja 

audiovisuaalisten sisältöjen tuotantoa. Niin sisältötuotannon, kulttuuritoimialojen kuin aikaisemmin 

käytössä olleen kulttuuriteollisuuden (cultural industry) käsitteet on mielletty määrityksiltään luovien 

toimialojen käsitettä kapeammiksi. (Hietanen ym. 2006, 9.)

Sekaannusta on lisännyt viimeaikainen käsitteiden moninaisuus. On puhuttu jopa käsitteiden seka-

melskasta ja erilaisten puhetapojen kohtaamattomuudesta (Leppihalme 2006). Lisäksi voi huomaut-

taa, että kulttuuriteollisuuskeskustelun juuret ovat massakulttuurin ja kulttuuriteollisuuden kritiikissä, 

josta termi on muuntunut positiiviseksi noin parikymmentä vuotta sitten. Samaan aikaan on myös 

kulttuuriyrittäjän käsite noussut keskusteluun etenkin kehittämis- ja koulutuspolitiikassa (Leppihalme 

2006, Kainulainen 2005, Klamer 2006). Taide- ja taiteilijapoliittisessa ohjelmassa onkin ehdotettu 

käytettäväksi luovuuden toimialan käsitettä kulttuuriteollisuuden sijaan, sillä luovuus on arvoketjun 

alku ja välttämättömin osa. Tätäkin käsitettä kohtaan suunnatusta kritiikistä huolimatta samansuun-

tainen toivomus esitetään opetusministeriön luovien alojen yritystoiminnan kehittämistä linjaavassa 

raportissa, jossa ehdotetaan jatkossa käytettäväksi käsitettä ”luovat alat”. Tätä perustellaan sillä, 

että termi on kuitenkin kansainvälisesti vakiintunut. (Taide on mahdollisuuksia.. 2002, 46; Heiskanen 

2002, 141; Luovien alojen…2006.) 

Tässä yhteydessä ei käsitteenmäärittelyssä edetä tämän pidemmälle, koska se ei ole raportin ensi-

sijainen tehtävä. Käsillä olevassa raportissa luovat toimialat ymmärretään laajasti merkitysintensii-

visenä tuotantona. Tämä määritelmä kattaa myös kulttuurisilla merkityksillä myytävän perinteisen 

tavaratuotannon. Luovien alojen toimijoilla viitataan selvityksen tavoitteiden mukaisesti ensisijassa 

kuitenkin taiteen ja kulttuurin kentän ammattiryhmiin (vrt. Kanerva & Lehikoinen 2007). Kulttuuri-

yrittäjyys on siis tässä pääasiassa kulttuuri- ja taidealojen koulutuksesta valmistuneiden henkilöiden 

yrittäjämäistä toimintaa, jossa myytävänä tuotteena tai palveluna ovat kulttuuriset merkitykset jossain 

kulttuuriteollisen arvoketjun kohdassa, käytännössä kuitenkin usein ketjun alkupäässä.   

Edellä kuvattu antaa jo ymmärtää, kuinka kulttuuri markkinaistuu ja markkinat kulttuuristuvat, jol-

loin arkisiakin tavaroita myydään niihin liitettyjen kulttuuristen merkitysten avulla. Tuotteet saavat 

tavallaan kulttuurista lisäarvoa. Eli samalla kun ostamme tavaroita, ostamme kulttuurista statusta, 

elämäntyylejä ja -tapoja sekä sosiaalista luokittelua. Tavaratuotanto ja symbolien tuotanto lähenevät 

toisiaan, eikä niitä lopulta voi enää erottaa toisistaan, jolloin kulttuuri ja talous ”liukenevat ” toisiinsa. 

Kyse on tällöin koko talouden kulttuuristumisesta. (Koivunen 1999, 284; vrt. Kainulainen 2005.) 

Tällaisessa tilanteessa kulttuuripolitiikan ja kulttuurin tukipolitiikan täytyy tukea kulttuuriteollisten ar-

voketjujen syntymistä, erityisesti luovien alojen yrittäjyyttä, ja erilaisten kulttuuri-instituutioiden kehit-

tää verkostojaan ja sellaisia toimintamuotoja, jotka edistävät arvoketjujen toimimista. Talouden kult-

tuuristuessa ei olekaan ihme, että kulttuurin kehittämisen elinkeinopoliittiset painotukset ovat vahvis-

tuneet ja elinkeinopolitiikka sekä yhä enenevissä määrin innovaatiopolitiikka ovat astuneet mukaan 

kulttuurin kehittämiseen. Kulttuurilla on nähty olevan moniulotteisia alueellisia vaikutuksia, jotka on 

haluttu huomioida strategisessa kehittämistyössä. Kehitys on heijastunut myös maaseutupoliittiseen 

keskusteluun, jossa kulttuurialan kehittämistyölle on annettu yhä enemmän painoarvoa. Kulttuuri on 

nähty paitsi taiteellisen toiminnan ja henkisen eheyden lähteenä myös maaseudun elinkeinotoimin-

nan monipuolistamisen ja yrittäjyyden edistämisen välineenä. (vrt. Kainulainen ym. 2008, tulossa.)

Tiivistimme (Suutari & Zimmerbauer 2003) Etelä-Pohjanmaan kulttuurin kehittämisen tulevaisuuden 

toimintamalleja koskevassa tutkimuksessa kulttuurialojen kehitysnäkymät kolmeen skenaarioon, jois-
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ta yhden nimesimme ”liiketoimintamalliksi”. Mallin sanomana oli se, että kulttuuritoimijoiden ja kult-

tuurilaitosten tulee sisäistää entistä voimakkaammin liiketoiminta-ajattelu julkisen rahoituksen pie-

nentyessä. Myös kulttuurin kuluttajien on sopeuduttava tilanteeseen, sillä he ovat tottuneet vahvasti 

julkisesti subventoituihin kulttuuripalveluihin, ja tulevaisuudessa heidän on oltava entistä valmiimpia 

maksamaan käyttämistään palveluista. Ongelmana liiketoimintamallin toimivuudessa näimme kui-

tenkin sen, että kulttuuriyrittäjyysajattelu ei vielä ollut vahvistunut kulttuuritoimijoiden parissa eikä 

maakunnan vahvimmalla kulttuuriteollisuuden saralla, käsi- ja taideteollisuudessa, yrittäjillä ollut laa-

jasti kasvutavoitteita. Myös sisällöntuotannon alojen tilanne nähtiin heikkona.

2.  Kulttuuriyrittäjyys nousevana yrittäjyyden alana

2.1  Kulttuuriyrittäjyyden määritelmä 

Yrittäjyys on voimakkaasti esillä yhteiskuntapoliittisessa keskustelussa niin Suomessa kuin kansainvä-

lisestikin. Monet yhteiskunnan murrokset ovat muokanneet tilaa yrittäjyydelle suomalaisessa yhteis-

kunnassa, ja yrittäjyyden sekä palkkatyön raja näyttää olevan hämärtymässä. Kyseessä onkin laajasti 

yhteiskuntaa koskettava muutos: siirtymä palkkatyöyhteiskunnasta yrittäjyysyhteiskunnaksi. Toinen 

yrittäjyyteen ajava kehityskulku liittyy paineisiin tehostaa julkista palvelutuotantoa ja siirtää sitä yhä 

enenevässä määrin yksityiselle sektorille. Paineet kulttuurin markkinaistumiseksi ovat tulleet osin kult-

tuuriorganisaatioiden rahoitusongelmista, ja kulttuuriorganisaatiot ovat olleet täten erittäin kiinnos-

tuneita löytämään sekä taloudellisia perusteluita kulttuurin julkisen tuen oikeuttamiseksi että uusia 

toimintamalleja. (Uusitalo 1999, 132; Cantell 2002; Paasio ym. 2005.) 

Tätä taustaa vasten ei olekaan yllättävää, että kulttuurin toimintaedellytyksien yhteydessä yhä suo-

sitummaksi puhetavaksi on nous sut kulttuuriyrittäjyys. Kulttuuriyrittäjyyden korostuminen liittyy siis 

osaltaan kulttuuripolitiikan käänteeseen, jossa on siirrytty hyvinvointivaltiollisesta kulttuuripolitiikasta 

markkinatalouden kulttuuripoliittiseen puhetapaan mutta myös yrittäjyyden korostumiseen koko yh-

teiskunnassa.

Kulttuurin ja yrittäjyyden suhdetta voidaan periaatteessa tarkastella kahdesta varsin erilaisesta näkö-

kulmasta. Esimerkiksi Raimo Havusela (1999) on tarkastellut väitöskirjassaan kulttuuri – yrittäjyyden 

kehto paikallisen ympäristön ja alueellisen kulttuurin merkitystä yrittäjyyden ja pk-yritysten syntymi-

sen kannalta. Hänen pääkysymyksenään on ollut se, mikä on kulttuurin rooli siinä prosessissa, jonka 

tuloksena jollain alueella monet ryhtyvät yrittäjiksi kun eräillä muilla alueilla vain harvat? Millaisten 

laajempien yhteiskunnallisten kehityskulkujen ja alueellisten sekä paikallisten kulttuuristen ehtojen 

vallitessa tietyillä alueilla syntyy yrittäjyyttä. Tällöin voidaan siis puhua yrittäjyyskulttuurista.

Tässä raportissa kuitenkin keskitytään yrittäjyyteen, jonka ydinsisältönä muodossa tai toisessa on 

merkitysten ja kulttuuristen artefaktien tuotanto ja myyminen. Toki on selvää, että kulttuuriyrittäjän, 

kuten minkä tahansa muunkin yrittäjän, toimintaan vaikuttaa alueen kulttuuri laajasti ymmärrettynä 

sosiaalisena vuorovaikutusjärjestelmänä, joka muovaa yhteisössä asuvien yksilöiden asenteita, arvoja, 

mielikuvia ja toimintamalleja yrittäjyyttä edistävään tai sitä ehkäisevään suuntaan. 

Kulttuuriyrittäjän sijaan voidaan käyttää termiä ”luova yrittäjä” (creative entrepreneur). Howkinsiin 

(2002) viitaten de Bruin (2005) toteaa, että taiteilijoilla ja yrittäjillä on samoja piirteitä ja että termejä 
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taiteilija ja luova yrittäjä voitaisiin pitää keskenään vaihtokelpoisina. Schumpeter sen sijaan tunnetus-

sa jaottelussaan tekee eron yrittäjän (entrepreneur) ja keksijän (inventor) välillä. Keksijä tuottaa idean 

kun taas yrittäjä on se, joka tuo idean käytäntöön ja taloudellisesti hyödynnettäväksi (de Bruin 2005, 

144). Näin ollen taiteilija on kuin Schumpeterin keksijä, idean synnyttäjä, mutta jos hän tuo idean 

markkinoille, on hän luova yrittäjä.   

Oman näkökulmansa kulttuuriyrittäjyyteen tuo Klamer (2006) toteamalla, että markkinat ovat vain 

väline kulttuuriyrittäjälle saada ideoitaan toteutetuksi ja leviämään – ei muuta. Talous ja markkinoiden 

toiminta on Klamerin mukaan kulttuuriyrittäjän toiminnassa aina alisteista taiteellisille päämäärille, 

sillä muussa tapauksessa tällaista henkilöä on kutsuttava liikemieheksi, ei kulttuuriyrittäjäksi.  

Kulttuuriyrittäjyydessä olennaista joka tapauksessa on se, että siinä pyritään soveltamaan liike-elämän 

tuotteistamis- ja markkinointimalleja kulttuurin toimialalle. Käsite on arvottava siinä mielessä, että 

se sisältää näkemyksen taiteen ja yrityselämän välisestä yhteydestä, mitä pidetään toivottavana (vrt. 

Kotro 1999, 220). Maaseudun kulttuuri- ja taidealan yrittäjille ja yrittäjyyttä harkitseville suunnattu 

opaskirja (Hynynen 2003) toteaa maanläheisesti, ettei kaupallisia tavoitteita ja taiteen ja kulttuurin ta-

voitteita kannata nähdä vastakkaisina: kun alan yrittäjä menestyy taloudellisesti, hänen mahdollisuu-

tensa taiteen ja kulttuurin kehittämiseen parantuvat koko ajan. Hynynen toteaa, että luontevimmin 

asiat edistyvät, jos oppii jopa pitämään myyntityöstä ja liiketoiminnan kehittämisestä. Kun taiteilijat 

suuntaavat osan luovasta energiastaan liiketoimintansa kehittämiseen, he voivat saada paljon aikaan. 

Monet ovat ylittäneet tarmokkaasti korkealle asetettuja rimoja päästessään opiskelupaikkaansa ja 

saadessaan työnsä valmiiksi näyttelyyn. Samaa tarmokkuutta tulisi Hynysen (emt.) mukaan käyttää 

myös liiketoiminnassa menestymiseksi.

Erilaisissa kulttuurin kehittämistä, kulttuuriteollisuutta ja kulttuuriyrittäjyyttä linjaavissa raporteissa 

ja ohjelma-asiakirjoissa on kulttuuriyrittäjyyden termiä käytetty rinnan edellä kuvattujen kulttuu-

riteollisuuden (cultural industry) tai luovien toimialojen (creative industry) kanssa. Tässä raportissa 

on päädytty määritelmään, jonka mukaan kyse on sellaisesta yrittäjyydestä, jossa kauppaa käydään 

kulttuurisilla sisällöillä, olivatpa tuotteet sitten aineellisia tavaroita tai aineettomia palveluita. Tässä 

yhteydessä rajauksen lähtökohtana voidaan pitää sitä, että kulttuuristen sisältöjen tuotanto on ensi-

sijaista ja kauppa tai jakelu toissijaista, vaikkakin kulttuuriteollisen arvoketjun merkityksessä sisällön 

tuottamista ei ole mielekästä erottaa markkinoinnin ja jakelun prosesseista. 

Kulttuuriyrittäjyyden voidaan ajatella eroavan tuotteensa suhteen joistain muista yrittäjyyden lajeista 

sikäli, että tuotteen nähdään olevan jotenkin epävarmempi tai ennakoimattomampi. Taiteilija ei vält-

tämättä tiedä, mikä on lopputulos tai lopputuote siinä vaiheessa kun ideointi alkaa. Tämä on ongel-

mallista etenkin, jos projektisuunnitelmaa vaaditaan tiukan yksityiskohtaisesti (vrt. Puurula 1998, 21). 

Tähän näkemykseen voi tosin esittää kahdenlaisia vastaväitteitä. Ensinnäkin: kulttuurinen arvoketju 

on vain osin yllätyksellinen ja ”laskelmoimaton” (lähinnä ketjun alkupää) ja toisekseen, tämä taiteel-

lista luovaa työtä koskeva huomio osuu erinomaisen hyvin myös moneen luovaan asiantuntijatyöhön 

eikä se varsinaisesti erota kulttuurin tuotantoa monesta muustakaan ”tuotannonalasta” kuten esi-

merkiksi tiedon tuotannosta (tutkimustyöstä), jossa lopputulos niin ikään on usein ennakoimaton.  

Kulttuuriyrittäjyyttä kehitettäessä haastavana teemana on asiakaslähtöisyys. Asiakaslähtöisyyden vai-

kutus ilmenee siinä, että kulttuuriteollisuuden ja kulttuuriyrittäjyyden ollessa kyseessä tulee ottaa 

huomioon tuotteiden ja palveluiden kysyntä, markkinat ja hinnoittelu. Yleisesti tarkasteltuna yritystoi-

minta luovilla aloilla on kuitenkin samankaltaista muihin aloihin verrattuna. Silti asiakaslähtöisyyden 

osalta tulee huomauttaa, että tuote tai palvelu usein syntyy taiteellisen idean pohjalta ilman välitöntä 
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asiakastarvetta. Tällaisetkin ideat voivat muokkautua asiakkaiden toiveiden mukaan, mikäli on mah-

dollista tehdä tuotetestausta esimerkiksi testiyleisöjen avulla. (vrt. Luovien alojen… 2006, 17.) 

Kulttuuriyrittäjyyden käsite tai laajimmillaan luovan yrittäjyyden käsite hämärtää rajalinjoja tuotan-

non ja kuluttamisen, työn ja ei-työn sekä yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden välillä. Luovien yhteisöjen 

jäsenyys on keskeistä kulttuuriyrittäjien työskentelylle, ja itse tuote syntyy usein yleisön kanssa vuo-

rovaikutuksessa. Kulttuuriyrittäjyys on näin ymmärrettynä elävä sosiaalinen kokemus, jossa yleisö ei 

toimi vain passiivisena kuluttajana, vaan myös osallistuu lisäarvon synnyttämiseen. (vrt. Rae 2005, 

187, 191).

Yrittäjä, ammatinharjoittaja, taiteilija, freelancer vai työntekijä?

Kulttuuriyrittäjyyttä voidaan pyrkiä määrittelemään myös sen mukaan, miten toiminta täyttää yrittäjyy-

den ehdot. Esimerkiksi toiminnan pääasiallinen rahoituspohja ratkaisee sen, onko kyseessä yrittäjyys vai 

ei. Kulttuurin tai taiteen tekijä on jo itsessään tietyllä tavalla jäsentymätön käsite, sillä huomattava osa 

koulututuista kulttuurin tekijöistä toimii muissa kuin niin sanotuissa taiteilija-ammateissa, ja toisaalta 

taiteen tekemistä voi harjoittaa ilman muodollista koulutusta (vrt. Puurula 1998, 9). Kulttuurin tekijät 

voidaan kuitenkin karkeasti jakaa kolmeen ryhmään: yrittäjiin, ammatinharjoittajiin ja taiteilijoihin. Yrit-

täjä toimii yritysmäisesti, tai ainakin hänen pitäisi toimia, oli yritys minkä kokoinen tahansa. Yritystoimin-

taan kuuluu liiketoiminnallinen näkökulma ja kannattavuuden hakeminen, toisin sanoen toimiminen 

taloudellisella riskillä kilpailluilla markkinoilla. (Korpelainen 2002, 5; Honkanen ja Ahola 2003, 153.) 

Yksityinen elinkeinonharjoittaja on joko ammatin- tai liikkeenharjoittaja. Ammatinharjoittaminen on 

liikkeenharjoittamista pienimuotoisempaa. Ero ”varsinaiseen” yrittäjyyteen voidaan määritellä siten, 

että ammatinharjoittaja toimii ensisijaisesti elättääkseen itsensä ja perheensä, yrittäjä taas työllis-

tää myös muita ja haluaa kasvattaa toimintaansa. Ammatinharjoittamiseen ei sitoudu merkittäviä 

pääomia ja yritysriskikin on pienempi kuin liiketoiminnassa, organisaatio on rajallinen ja tuotanto-

välineiden osuus vähäinen. Ammatinharjoittaja voi nimikkeen mukaisesti olla hyvin kapean alueen 

ammattihenkilö, joka toteuttaa esimerkiksi osan jonkun muun tuotteesta tai ideasta, mutta yhtä lailla 

hän voi olla luova tekijä. Voikin hyvin kysyä, eikö taiteilija itse asiassa ole ammatinharjoittaja, oli lop-

putuloksena sitten taulu, käsikirjoitus tai multimediateos? Sisältötuotannon tai kulttuuriteollisuuden 

näkökulmasta ammatinharjoittaja voidaan nähdä joko jonkin arvoketjun osan toteuttajana tai hän 

hoitaa koko arvoketjun toiminnat esimerkiksi käsityöläisenä, jolla on oma verstas myymälöineen. 

(esim. Korpelainen 2002, 17.)

Usein on jäänyt hieman epäselväksi, miten käsitteet freelancer, ammatinharjoittaja, liikeyrittäjä ja 

elinkeinonharjoittaja eroavat toisistaan tai työntekijästä. Asia on monimutkainen muun muassa sen 

vuoksi, että freelancerin nimitystä käytetään yleiskielessä kovin monessa eri merkityksessä. Freelan-

cer-termi ei määrittele onko henkilö työsuhteessa vai yrittäjänä. Työsuhteen tunnistaa yleensä siitä, 

että työnantaja voi määrätä milloin ja missä työ tehdään sekä valvoo työn tekemistä ja lopputulosta. 

Freelancer on lainsäädännön, kuten vaikkapa eläketurvan, kannalta yrittäjä, mikäli hän tekee am-

matinharjoittamiseen liittyviä sopimuksia toisen osapuolen kanssa aidosti itsenäisenä toimijana sekä 

päättää itse siitä kenelle, missä ja milloin hän tekee työtä. Yrittäjän asemassa olevalla freelancerilla 

on valta päättää työ- ja vapaa-ajoistaan eikä hän työskentele suoraan kenenkään työnjohdon tai 

valvonnan alaisena. Yrittäjyyttä leimaa vapaus tarjota palveluksiaan vapaasti ja rajoituksitta eri toi-

meksiantajille sekä teettää saamansa toimeksianto halutessaan jollakulla toisella. Mikäli yllä mainitut 

määritelmät eivät täyty, freelancer mitä todennäköisimmin on työsuhteessa. (esim. Pehkonen) 
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Kulttuurialan työllisyys ja yrittäjyys lukuina 

Kulttuurialan työpaikat sekä kulttuurialojen yrittäjyys keskittyvät voimakkaasti Etelä-Suomeen ja 

suurimpiin kaupunkeihin. Maaseutupoliittisessa kokonaisohjelmassa vuosille 2005–2008 todetaan, 

että työllistyminen kulttuuriammateissa edellyttää sosiaalisia verkostoja, instituutioita, tapahtumia 

ja markkinoita, jotka sijoittuvat etupäässä suuriin kaupunkeihin. Vuonna 2004 yksin pääkaupunki-

seudulla toimi 38 prosenttia kaikista maamme kulttuurialojen työntekijöistä, kun Etelä-Pohjanmaalla 

vastaava luku oli 1,7 prosenttia. Kulttuurityöntekijöiden osuus koko työllisestä työvoimasta on alueel-

lisesti suurin pääkaupunkiseudulla, lähes 7 prosenttia kun se Etelä-Pohjanmaalla on 1,9 prosenttia. 

Keskittyminen Uudellemaalle ja pääkaupunkiseudulle näyttää myös jatkuneen (Lagerstöm 2004; La-

gerström & Mitchell 2005, 61; Tilastokeskus 2007, 207–208).

Kulttuurin työllistävyys ja sosioeko nominen merkitys maaseutualueella on kuitenkin suhteellisesti tar-

kasteltuna melko suuri, kuten Kainuun esimerkki osoittaa. Kajaanin kehittämiskeskuksessa vuonna 

2001 tehdyn tutkimuksen työllistävyyttä koskevien arvioiden mukaan kulttuuri/kulttuuriteollisuus 

työllisti Kai nuussa vuonna 2000 yhteensä 4091 henkilötyövuotta, mikä on 12,3 prosenttia Kainuun 

työllisestä työvoimasta (Maaseutupoliittinen kokonaisohjelma 2004, 79). Samansuuntaisiin arvioihin 

on päädytty maaseudun kulttuuritapahtumien aluetaloudellisia merkityksiä käsittelevässä tutkimuk-

sessa (Kainulainen 2004), jossa todetaan, että kulttuuritapahtumien merkitys maaseutupaikkakunnil-

le on jopa suhteellisesti suurempi kuin kaupunkiseuduille.

Vuonna 2000 Suomen liikeyrityksistä yli kuusi prosenttia (lähes 14 000) toimi kulttuu risektorilla ja 

vuonna 2005 kulttuurialan toimipaikkoja oli yli 16 000. Aivan kuten kulttuuriammateissa toimiminen 

on kulttuurialan liiketoimintakin Suomessa keskittynyt voimakkaasti kaupunkeihin, mitä kuvaa hyvin 

se, että vuonna 2000 toimipaikoista noin 37 prosenttia sijaitsi pääkaupunkiseudulla ja liikevaihdosta 

lähes kaksi kolmannesta. Etelä-Pohjanmaalla oli vuonna 2005 kulttuurialan toimipaikkoja tuhatta 

asukasta kohden alle maan keskiarvon, ja ainoastaan käsityöalojen toimipaikkoja oli maan keskiarvoa 

enemmän. (vrt. Maaseutupoliittinen…2004, 79; Tilastokeskus 2007, 233; Heikkilä & Hietanen 2007, 

14, 41–44.)

Suomalaisista taitelijoista 18 % toimi yrittäjänä vuonna 2000. Esimerkiksi Taideteollista korkeakoulus-

ta vuonna 2000 valmistuneista neljäsosa (24 %) toimi yrittäjinä kaksi vuotta valmistumisensa jälkeen 

(Kanerva & Lehikoinen 2007, 9). Eniten yrittäjiä toimi valokuvataiteen (57 %) ja rakennustaiteen (40 

%) aloilla. Yritykset kulttuurin ja taiteen toimialoilla ovat tavallisesti korkeintaan muutaman työnteki-

jän mikroyrityksiä. Yrittäjyyden osalta ei voitu havaita vuosina 1995–2000 tapahtuneen sanottavam-

pia muutoksia, mutta uutta yrittäjyyttä oli ilmeisesti kehittymässä eräillä audiovisuaalisen sektorin ja 

esittävien taiteiden alueilla (Lagerström & Mitchell 2005, 69). 

Kokoavasti sanottuna yrittäjyys taideammateissa on suurelta osalta toimimista ammatinharjoittajana 

tai freelancerina tai taideteollisuudessa 1–2 hengen pienyrityksinä (Lagerström & Mitchell 2005, 57). 

Kulttuuriyrittäjyys onkin ennen kaikkea itsensä työllistämisen tapa (Puurula 1998, 23). Samansuun-

taisia tuloksia on saatu Iso-Britanniasta, jossa on arvioitu, että alle puolet kulttuurisektorilla työs-

kentelevistä toimii yhdessä työssä. Nämä ihmiset työskentelevät useissa tehtävissä, palkallisissa tai 

palkattomissa, samanaikaisesti (Brown 2005, 160). Freelancerina toimiminen ja itsensä työllistäminen 

ovat sielläkin yleisimmät työllistymisen tavat.  
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2.2  Kulttuuriyrittäjyyskasvatus ja -koulutus

Tässä raportissa ei pohdita niitä syitä, jotka vaikuttavat yrittäjän uralle ryhtymiseen (yleiset taustate-

kijät, persoonallisuustekijät ja tilannetekijät). Todetaan vain, että 1990-luvun laman jälkeisessä ajassa 

on olemassa yhteiskunnallinen tilaus yrittäjyyden edistämiselle ja 2000-luvulta alkaen erityisesti kult-

tuuriyrittäjyyden edistämiselle. Yrittäjyyskoulutuksen tarpeellisuutta on perusteltu muun muassa sillä, 

että sen katsotaan tuovan työmarkkinoille innovatiivisuutta ja kilpailukykyä globaaleilla markkinoilla 

menestymistä varten (esim. Honkanen & Ahola 2003).

Yrittäjyyskasvatus on koulutuspolitiikassa melko uusi ilmiö. Alan englanninkielisiä termejä ovat entre-

preneurship education, enterprise education ja small business education. Pohjois-Amerikassa tavalli-

simmin käytetty termi on yrittäjyyskoulutus (entrepreneurship education), jossa on sisäänrakennettu-

na idea yrittäjäksi ryhtymisen edistämisestä. Iso-Britanniassa ja Irlannissa puolestaan on käytössä termi 

yrittäjyyskasvatus (enterprise education), joka viittaa enemmänkin henkilökohtaisten ominaisuuksien 

kehittämiseen, eikä siten välttämättä pidä sisällään yrityksen perustamista tai johtamista. Yritys- tai 

yrittäjäkoulutus (small business education) viittaa toimivien yrittäjien tai yritysten koulutukseen. (Paa-

sio ym. 2005, 24 viittaavat Garavan & O’Cinneide 1994; Henry ym. 2003.) 

Vuosina 2001–2002 toteutettiin kansainvälinen tutkimus, Entredu, jossa kartoitettiin yrittäjyyskas-

vatuksen ja -koulutuksen käsitteistöä, menetelmiä, käytäntöjä sekä opetusohjelmien sisältöä ja niitä 

koskevaa lainsäädäntöä Euroopan eri maissa. Tutkimuksen perusteella yrittäjyysopetuksen tavoitteet 

jaettiin alla kuvattuihin kolmeen ryhmään. Yleisesti ottaen yrittäjyysopetuksen tavoitteina voidaan 

pitää sitä, että henkilö oppii ymmärtämään yrittäjyyttä, oppii yritteliästä elämäntapaa tai oppii yrit-

täjäksi. Jossain määrin nämä tavoitteet lomittuvat toisiinsa ja esiintyvät myös yhdessä. (Paasio ym. 

2005, 24–25.) 

1. Yrityksen perustaminen tai pk-yrityksen johtamisen edistäminen, jolloin koulutuksen ta-
voitteena on kehittää asenteita, motivaatiota ja taitoja yrityksen perustamiseen. Koulutus 
voidaan myös nähdä keinona kehittää pk-yritysjohdon tai pk-yritysten henkilöstön osaa-
mista.

2. Yrittäjyyteen ja yritystoimintaan liittyvän tiedon lisääminen, jolloin koulutuksen tavoitteena 
on erityisesti nuorten yrittäjyyteen liittyvän ymmärryksen ja tietämyksen lisääminen yrittäjä-
mäisen työskentelytavan tunnetuksi tuomiseksi.

3. Yrittäjämäisten toimintatapojen kehittäminen, jolloin koulutuksen tavoitteena on kehittää 
kaikkien ihmisten tietoja ja taitoja, jotta nämä voisivat toimia aloitteellisesti ja vastuullisesti 
sekä työelämässä että muilla elämän osa-alueilla.

Yrittäjyyskoulutukseksi (Honkanen 2004, 21) puolestaan määrittelee toiminnan, jonka päämäärinä 

voivat olla:

1. Yrittäjyysmyönteisyyden lisääminen

2. Yrittäjyystietojen lisääminen

3. Yrityselämän tuntemuksen lisääminen

4. Yrittäjänä toimiminen

Paasio ym. (2005, 26) kuvaavat yrittäjyyden edistämistoimenpiteitä alla olevalla jatkumolla (Kuva 1). 

Yrittäjyyskasvatus kohdistuu tavallisesti suurelle yleisölle ja se luo pohjaa seuraaville toimenpiteille. 

Yrittäjyysopinnot puolestaan suunnataan tyypillisesti yrittäjyydestä kiinnostuneille tai sitä jo harkitse-
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ville. Varsinainen yrityksen perustamisen edistäminen on yleensä suunnattu yrittäjiksi aikoville. Yrit-

täjyyden edistämistä ajatellen ei kannata edetä seuraavalle askelmalle, ellei riittävää perusvalmiutta 

edelliseltä askelmalta ole olemassa. Tästä näkökulmasta kaikkia toimenpiteitä ei kannata suunnata 

yrityksen perustamisen edistämiseen, mikäli riittävää kiinnostusta ei ole. 

Kuva 1.  Yrittäjyys ja yrittäjyyden edistäminen prosessina (Lähde: Paasio ym. 2005, 26 Kollanus ym. 2000 ja 
Heinonen 2000 mukaan)

Maaseutukulttuurin tutkimuksen professori Kari Ilmonen on todennut kulttuuriyrittäjyyden koulutuk-

sesta seuraavasti: 

■ koulutuksesta on hyötyä, joskaan sillä ei voi keinotekoisesti pumpata yksilöihin yrittäjyyden 
perusominaisuuksia (lahjakkuus, rohkeus, intohimo, riskinottokyky jne.)

■ koulutuksen merkitys on keskeinen itse sisältöosaamisen ja yrittäjyyden perusosaamisen 
kannalta (alan yleissivistys, asennekasvatus, liikkeenjohtaminen, tavoitteiden laatiminen, 
asiakasnäkökulman ymmärtäminen, tuotteistaminen, markkinointi, tietotekniikka, kom-
munikointitaidot, verkosto-osaaminen, hankeosaaminen jne.)

■ tekemisen lisäksi myös näkeminen edellyttää tasokasta koulutusta

■ nykyinen kulttuurialan koulutus on liian kaavamaista; tulisi panostaa enemmän itse tekemi-
seen ja kulttuurintuotantoon sekä asiakkaiden kohtaamiseen

■ käytännönläheisyys on tärkeää (esimerkiksi vierailut ja työharjoittelu kulttuurialan yrityksis-
sä ja yhdistyksissä, hankeosaamisen kehittäminen pajatoimintana, brandien ja verkostojen 
rakentaminen käytännön projekteina)

Ilmonen myös painottaa, että koulutuksen tulee olla paikallislähtöistä ja tarjota kokonaiskäsitys siitä 

kulttuuriympäristöstä, jossa halutaan yrittäjinä toimia. 
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Kulttuuriyrittäjyyden kehitysvaiheet 

Kulttuurin työllistämismahdollisuuksia ja koulutustarpeita kartoittavassa tutkimuksessa selvitettiin 

kulttuurialan yrittäjien näkemyksiä oman yrityksen tulevaisuudesta ja markkinoiden kasvusta. Lisäksi 

selvitettiin osaamisvaatimusten ja työn luonteen muutosta ja niiden aiheuttamaa koulutustarvetta 

(Puurula 1998, 63). Puurula (emt., 85) kuvaa raportissa myös kulttuurialan yrittäjyyden kehittymistä 

viiden eri vaiheen kautta:

1. alkuvaihe

2. kasvuvaihe

3. vakiinnuttamisvaihe

4. vakiintunut vaihe

5. paikallaan sinnittelevä vaihe

Kehitysvaiheet vastaavat melko pitkälle yleisiä yritysten kehitysmalleja. Puurula (1998, 90) esittelee 

Timmonsiin (1994) pohjautuen synteesin tutkimustuloksista. Alkuvaihe kestää noin 3–4 vuotta, voi-

makkaan kasvun vaihe 6–7 vuotta, kypsän yrittämisen vaihe noin viisi vuotta, jonka jälkeen alkaa sta-

biili vaihe. Näistä vaiheista vaikein on voimakkaan kasvun vaihe, jolloin yrittäjän on luovuttava osasta 

vallastaan ja delegoitava osa töistään muille. Alkuvaihe puolestaan on ehtymättömän energistä ja 

dynaamista. Puurulan mukaan nämä Timmonsin esittelemät mallit käyvät suhteellisen hyvin yksiin 

kulttuuriyrittäjiltä saatujen kokemusten kanssa. 

Myös Koirasen ja Peltosen (1995) luonnostelema malli erilaisista koulutustarpeista yrityksen eri elin-

kaarivaiheissa on Puurulan (1998, 93) mukaan varsin osuva, sillä he katsovat, että alkuvaiheessa kou-

lutustarpeena painottuu luovuus, käynnistysvaiheessa laatutietoinen markkinointi, kasvuvaiheessa 

sopimus- ja neuvottelutaidot ja kypsässä yritystilanteessa tuottavuusasiat ja henkilöstöjohtaminen. 

Kokoavasti Puurula (emt., 148) toteaa, että kulttuurin ammattilaisen toiminta tai yrittäjyys oli käyn-

nistynyt useimmiten pitkäaikaisesta harrastuneisuudesta ja työntekoa leimasi selkeä näkemyksellisyys 

ja sitoutuminen sekä monialaisuus. Alkuvaiheessa olevilla yrityksillä työt olivat ”säännöllisen epäsään-

nöllisiä” ja voimakkaasti kasautuvia. Kasvuvaiheessa oleva yritys eli jatkuvassa kaaoksessa, vakiinnut-

tamisvaiheessa pyrittiin toimintaa saamaan normaaliin työrytmiin ja vakiintuneessa vaiheessa töitä 

tehtiin elämäntapana. Paikallaan sinnittelevää vaihetta kuvasi jo syöksykierteen uhka. 

Puurula kuvaa kulttuurialan yrittäjän toiminnan haasteellisuutta siten, että heidän on kyettävä toimi-

maan taiteilijoina, toimitusjohtajina ja tuottajina (emt., 85). Tutkimuksessa haastatellut kulttuuritoi-

mijat näkivät olevansa vahvoilla luovan työn tekijöinä, mutta eivät välttämättä toimitusjohtajina tai 

tuottajina. Työn luonne vaihteli sen mukaan, missä yrityksen kehitysvaiheessa he olivat, ei niinkään 

toiminnan sisällön tai alan perusteella. Kun yritys oli voimakkaassa kasvuvaiheessa, ei aikaa tahtonut 

jäädä taiteelliselle uudistumiselle, joka puolestaan on elinehto toiminnan jatkuvuudelle. Näin yrittäjät 

joutuivat tasapainoilemaan kolmen erilaisen tehtävänkuvan välillä. 

Kokemuksia kulttuurialan yrittäjyyskoulutuksesta 

Honkanen & Ahola (2003) ovat tarkastelleet ammattikorkeakouluissa kulttuurialan koulutuksesta val-

mistuneiden ammattilaisten käsityksiä koulutuksestaan sekä sijoittumisesta työurille erityisesti itsensä 

työllistämisen näkökulmista. Erityisenä kiinnostuksen kohteena tutkimuksessa oli kulttuurialan yrittä-
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jyys: miten siihen koulutuksen yhteydessä on kannustettu ja miten kulttuuriyrittäjän uraa luodaan. 

(Honkanen & Ahola 2003, ks. myös Honkanen 2004.)

Keskeinen yrittäjänuralle ajava tekijä on kyseisen tutkimuksen mukaan pakko, koska muuten alalla ei 

nähty työllistymismahdollisuuksia (Honkanen ja Ahola 2003, 146). Ammattikorkeakoulujen kulttuu-

rialan koulutusohjelmista valmistuneille ilmenikin, että käytännössä työllistymismahdollisuudet ovat 

pitkälti yrittäjyydessä (emt., 65). Tämä sama näkyy myös yliopistoista valmistuneiden kohdalla, sillä 

heikoimmin työllistyvät kuvataiteen sekä taideteollisilta aloilta valmistuneet. Tällä saattaa olla yhteys 

siihen, että juuri kuvataiteen ja taideteollisen alan opiskelijoiden yrittäjyysaktiivisuus pian valmistumi-

sen jälkeen on verraten korkealla tasolla suhteessa moniin muihin yliopistoista valmistuneihin (Paasio 

ym. 2005, 29).

Ammattikorkeakoulujen kulttuurialan koulutusohjelmista valmistuneille tehdyssä kyselyssä lähes 

puolet vastanneista arvioi, että koulutukseen oli sisältynyt vähän tai ei lainkaan yrittäjätietoa. Tulos oli 

kahdessakin mielessä yllättävä, sillä ammattikorkeakoulujen tehtävänmäärittelyyn on alusta alkaen 

kuulunut erityinen yrittäjyyspainotus osana niiden työelämäsuhteita sekä yllättävä myös heijasteltuna 

sitä viimeaikaista keskustelua vasten, jossa kulttuurialojen yrittäjyydellä on arvioitu olevan kasvava 

merkitys. Niistä kulttuurialalta valmistuneista, jotka kyselyhetkellä jo toimivat yrittäjinä, peräti yhdek-

sän kymmenestä arvioi opintojen aikana saamansa tiedon yrittäjyydestä riittämättömäksi. Yrittäjyyttä 

käsittelevä opetus koettiin liian teoreettisena tai epäolennaisuuksiin keskittyvänä, ja vastanneiden 

mielestä yrittäjyyttä olisi pitänyt käsitellä käytännön tasolla. Töiden hinnoittelun ja yrityksen mark-

kinoinnin käsittely koettiin jääneen opinnoissa hyvin puutteelliseksi. Tietoa olisi haluttu enemmän 

myös freelancerina toimimisesta, toiminimikuvioista, kustannuslaskennasta, kirjanpidosta ja yrityksen 

kannattavuudesta. (Honkanen & Ahola 2003, 128–130.)

Kysyttäessä, millaista koulutusta tulisi olla, jotta se palvelisi kulttuuriyrittäjän toimintaa, tärkeimmiksi 

nousivat Puurulan (1998, 134–135, 142) tutkimuksessa markkinointi, ammatillinen täydennyskou-

lutus sekä koulutus tietoteknisissä asioissa. Yrityksen talouteen ja markkinointiin liittyvää koulutusta 

pidettiin tärkeänä ja ainakin perusasioiden hallitsemista välttämättömänä, vaikka ei itse näitä asioita 

tekisikään. Niin sanottuun tuottajakoulutukseen suhtauduttiin kuitenkin hyvin vaihtelevasti. Koulu-

tuksen toteuttamistavoista todettiin, että täydennyskoulutus on limitettävä työn oheen lyhyinä jak-

soina (intensiivikurssit, räätälöity koulutus).

Honkanen ja Ahola (2003, 132) päätyvät jopa toteamaan, että ammattikorkeakoulun yrittäjäkoulu-

tuksen ei voi katsoa lisäävän yrittäjien määrää kulttuurialalla, vaan pikemminkin päinvastoin. Opintoja 

aloittaessa lähes puolella vastanneista oli ollut mielessään kulttuuriyrittäjäksi ryhtyminen, ja opintojen 

päättyessä näistä puolelle oli muotoutunut kielteinen käsitys yrittäjyydestä. Opintojen alussa yrittäjä-

uraa suunnitelleista ainoastaan joka kymmenes päätyi yrittäjäksi.  

Kulttuurituotannon Osaamiskeskuksen toimesta toteutetussa Kulttuurialan yrittäjäkoulutuksen ny-

kytila ja tarpeet -selvityksessä (Lundin 2000) kartoitettiin kulttuurialan yrittäjäkoulutuksen nykytilaa 

etenkin Varsinais-Suomen alueella. Selvityksen kohderyhminä olivat kulttuurituottajakursseille osal-

listuneet opiskelijat, kursseilla käymättömät humanistisessa tiedekunnassa opiskelevat kulttuuritie-

teilijät, kulttuurialan organisaatioiden ja yritysten edustajat sekä koulutusorganisaatioiden edustajat. 

Kyselystä kävi selvästi ilmi, etteivät opiskelijat mielestään olleet töitä hakiessaan havainneet tarvit-

sevansa kulttuurialan yrittäjäkoulutusta. Vastanneista 18 % vastasi ”kyllä” ja jopa 78 % ”ei” heiltä 

asiaa kysyttäessä. Useat ei-vastauksen valitsijat olivat kuitenkin perustelleet vastaustaan sillä, etteivät 

he vielä olleet hakeneet alan töitä eivätkä näin ollen vielä havainneet mahdollisia puutteitaan.
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Isossa-Britanniassa toteutetun PACE-projektin (The Performing Arts Creative Enterprise) yhteydessä 

oli pyritty tuomaan yrittäjyyskoulutusta kiinteäksi osaksi opintoja. Esiintyviksi taiteilijoiksi valmistuville 

oli suunnattu alan oppilaitoksissa koulutusta neljän teeman alla: 

1. opiskelijoiden motivaation ja itseluottamuksen kehittäminen (keinoina mm. roolimallien 
käyttäminen, alalla pitkään olleiden ammattilaisten antama mentorointi, mestari-kisälli -
asetelmat),  

2. lahjakkuuden ja taitojen/kykyjen kehittäminen (mm. yritysten suunnitteluharjoitukset, yri-
tyskilpailut, yrittäjyyden kesäkoulut),

3. ideoiden ja innovaatioiden synnyttämisen tukeminen (yrittäjyysideoiden ja bisnesideoiden 
synnyttämistä tukevat menetelmät kuten bisneskonseptikilpailut, prototyyppien suunnitte-
lu ja testaus sekä työryhmät, joissa on mukana eri alojen asiantuntijoita antamassa myös 
henkilökohtaista neuvontaa),

4. yrittäjyyden oppimisresurssit (erilaiset oppimismateriaalit verkossa ja yrittäjyyden tukipalve-
lut kuten hautomot) (Brown 2005, 163–165).

Pääongelmaksi esimerkkihankkeessa koettiin kuitenkin se, että valtaosa yleisestä yrittäjyyskoulutus-

materiaalista on suunnattu liiketaloustieteen opiskelijoille, jolloin suurin osa opetuksesta ja materiaa-

lista ei ole kiinnostavaa taidealoilta valmistuvien näkökulmasta. Lopputulemana hankkeesta todettiin, 

että tarvitaan räätälöityä koulutusta yleisten yrittäjyyskurssien sijaan. Lisäksi olennaisena pidettiin, 

että jo opiskeluvaiheessa päästään työskentelemään todellisissa työtilanteissa ja oikeiden ammatti-

laisten kanssa. Tekemällä oppimista painotetaan ja oman toiminnan reflektointia vuorovaikutuksessa 

mentorin kanssa. (vrt Brown 2005, 165–166.)

Tiivistäen voidaan todeta, että yrittäjämäisyyttä vierastetaan taide- ja kulttuurialalla historiallisista 

syistä. Yrittäjyysnäkökulma ei ole kuulunut perinteiseen taiteilijakoulutukseen edes muotoilun ja tai-

deteollisuuden alalla, vaikka tuotesuunnittelu mielletään helposti osaksi kaupallista yritystoimintaa. 

Taidealoilla ajatellaan usein yrittäjämäisen toiminnan olevan ristiriidassa taiteen tekemisen intressien 

kanssa. Taidealojen ammatillisiin ja yliopistotasoisiin tutkintoihin on liittynyt vain harvoin yrittäjyyteen 

valmistavia opintoja ja tutkintojen sisällöissä painotetaan substanssiosaamista. Yrittäjämäiseen ajatte-

luun kasvetaan taidealoilla vähitellen, mikäli yrittäjyyttä koskevia mielikuvia muokataan taide- ja kult-

tuurialan näkökulmasta humaanimpaan suuntaan. Keskeinen kehittämisvastuu onkin luovien alojen 

yliopistollisilla täydennyskoulutus- ja kehittämisyksiköillä, jotka voivat tarjota yrittäjyyteen kannusta-

van, taide- ja kulttuuriyrittäjäksi profiloitumista tukevan oppimisympäristön. (Kanerva & Lehikoinen 

2007, 24–26.)

2.3  Kulttuuriyrittäjien moninaiset ammattitaitovaatimukset

Kysyttäessä ammattikorkeakoulujen kulttuurialan koulutusohjelmista valmistuneiden näkemyksiä sii-

tä, mistä heidän käytännön ammattitaidon lähteensä ovat peräisin, nousivat tärkeimmiksi tekijöiksi 

työtoverien neuvot ja apu, niin sanottu kantapään kautta oppiminen sekä muu elämänkokemus. Itse 

alan koulutus ja siihen liittynyt työharjoittelu koettiin myös toki keskimääräistä tärkeämmäksi, mutta 

nämä tulokset kuitenkin kuvaavat hyvin sitä, kuinka tarvittavia taitoja opitaan itse työssä. Kulttuu-

rialan ammattilaisten tärkeimmiksi menestymisen edellytyksiksi tulevaisuudessa koettiinkin nimen-

omaan työkokemuksen ja osaamisen kartuttaminen työn kautta. Kyselyyn vastanneista vain viidennes 

koki tarvitsevansa joidenkin erityistaitojen hallintaa, joista esiin nousi oman alan erityistaitojen lisäksi 

tekniikan ja kaupallisen alan tuntemus. (Honkanen & Ahola 2003, 119.)
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Suurin koettu kuilu ammatin vaatimusten ja koulutuksessa saatujen valmiuksien välillä oli taloudellis-

ten näkökohtien hallinnassa, mutta toisaalta nämä olivat sellaisia taitoja, joita vastaajat eivät omasta 

mielestään työssään juurikaan tarvinneet (Honkanen & Ahola 2003, 124). Samansuuntaisia yllättäviä 

tuloksia on saatu myös Lagerströmin ja Mitchellin (2005) taidealojen täydennyskoulutustarvetta kos-

kevassa tutkimuksessa, jonka mukaan eräillä taiteenaloilla taiteilijat eivät näyttäisi tunnistavan muita 

kuin omaan substanssiosaamiseen (oman alan hallinta) liittyviä osaamistarpeita. Kanerva ja Lehikoi-

nen (2007) kuitenkin huomauttavat, että tämä voi olla merkki siitä, ettei vielä tiedosteta riittävän 

selkeästi niitä tekijöitä, joita työelämässä selviäminen ja menestyminen edellyttävät.

Esimerkiksi Porvoon ja Itä-Uudenmaan alueen luovien alojen toimijoita ja toimintaympäristöä kos-

keneen selvitystyön mukaan tärkeimmiksi kehitystarpeiksi kulttuurintoimijat näkivät ammattilaisten 

keskinäisen verkottumisen, alueellisen markkinointiyhteistyön sekä uudet toimitilat. Suurimmaksi 

osaamispuutteeksi nousi kuitenkin kyseisessä selvityksessä liiketaloudellinen osaaminen, kuten mark-

kinointi, talousasiat sekä eri rahoituslähteiden tunteminen. Toki myös oman ammatillisen osaamisen 

kehittäminen arvotettiin kartoitukseen osallistuneiden keskuudessa tärkeäksi. (Järvinen 2006.)

Osaamisvaatimukset ovat joka tapauksessa nykypäivänä moninaisia ja ne liittyvät Honkasen (2004) 

mukaan niin substanssiosaamiseen, liiketaloudelliseen osaamisen (mm. taloushallinto, sopimusasiat), 

tuotekehitykseen, hallinnoinnin ja strategisen suunnittelun osaamiseen, asiakassuhteiden luomiseen 

ja ylläpitämiseen sekä niin sanottuihin työelämän yleisiin kykyihin (sosiaaliset taidot, yrittäjämäinen 

toiminta jne.). Myös Korpelainen (2002, 3) toteaa, että kulttuurialalla toimivilla keskeinen osaamistar-

ve liittyy liiketoiminnallisen, luovan sekä teknisen osaamisen tasapainoiseen yhdistämiseen. Hagoort 

(2005) nostaa lisäksi esille taiteellisen kunnianhimon yhdistämisen taloudelliseen ajatteluun, verkos-

toitumisen niin alueellisesti, kansallisesti kuin kansainvälisesti sekä yleiset projektinhallintataidot kes-

keisinä osaamisvaatimuksina.    

Luovien alojen ammattilaisten työhön kuuluu oman alan osaamisen ohella kyky moniosaamiseen ja 

taiteellista työtä sivuavien töiden hallintaan. Niin sanottu moniammatillisuus ja useat, osin päällek-

käiset, työsuhteet ovatkin taiteilijoille tyypillisiä toimintatapoja, tosin ne ovat yleistymässä myös muil-

la aloilla. Esimerkiksi kulttuurialan ammattilaisille on tyypillistä, että henkilö toimii samanaikaisesti 

useanlaisissa työsuhteissa (vrt. Puurula 1998, 67; Honkanen & Ahola 2003, 89; Karttunen 2006). 

Tyypillisiä sivutöitä ovat esimerkiksi opettajana toimiminen ja erilaisten kurssien ohjaus, projekteissa 

toimiminen avustavissa töissä sekä kulttuurialan ulkopuoliset työt (Honkanen & Ahola 2003, 89). Mo-

niammatillisuudella viitataan sekä toimimiseen kahdessa tai useammassa ammatissa että toimimista 

useammassa työtehtävässä. Termillä voidaan viitata myös tarpeeseen kouluttautua moneksi ja kykyyn 

vaihtaa alaa sujuvasti eri työtehtävien mukaan. Taitelijoiltakin odotetaan kykyä kokonaisuuksien tuot-

tamiseen ja työn ”paketointiin”. Ammattitaito perinteisen kapean erikoistumisen merkityksessä on 

myös taiteilijalle riski, minkä vuoksi koulutuskin tähtää laaja-alaisuuteen. Ammatillisen toiminnan laa-

ja-alaisuus on taitelijoille ja kulttuurityöntekijöille sekä välttämättömyys että mahdollisuus (Karttunen 

2006, Kanerva & Lehikoinen 2007, 15–16). 

Kuten edellä on todettu, muodollinen koulutus ei ole enää työllistymisen tae vaan lähinnä perusedel-

lytys. Työllistymiseen tarvitaan muodollisen substanssiosaamisen lisäksi yleisiä työelämätaitoja, henki-

lökohtaisia verkostoja sekä kykyä käyttää omaa osaamistaan lisäarvon tai kilpailuedun tuottamiseen 

työnantajalle (Honkanen & Ahola 2003, 84; Kanerva & Lehikoinen 2007, 22). Puhutaan niin sanotuis-

ta ”portfoliourista”, jotka muodostuvat useista eri tehtävistä eri työnantajille tehtynä ja joissa tietty 

muodollinen osaaminen ei useinkaan ole ratkaisevassa asemassa, vaan kyky toimia tarkoituksenmu-

kaisesta ja joustavasti. Tämä vaatii yrittäjämäisen otteen omaksumista (vrt. Brown 2005, 166). 
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Epävarmaa ja epävakaata työuraa kuvaamaan on viimeaikaisissa keskusteluissa noussut esiin preka-

risaatio-termi, mikä tarkoittaa käytännössä työntekijää, joka on valmis reagoimaan työmarkkinoiden 

vaihteleviin tarpeisiin. Taideammateissa toimiminen on perinteisesti tarkoittanut epävarmaa työuraa, 

mutta eräiden työelämätutkijoiden mukaan sama kehitys koskee yhä useampia muitakin aloja. Taitei-

lijoiden työsuhteita ei voida näin ollen pitää enää niin epätyypillisinä, koska epätyypilliset työsuhteet 

ja taloudellinen turvattomuus yleistyvät muillakin aloilla. Luovuuskaan ei ole enää taidetyötä muista 

töistä leimallisesti erottava piirre, sillä ideointikykyä, autonomiaa ja mahdollisuutta toteuttaa itseään 

työssä vaaditaan entistä enemmän muillakin aloilla. (vrt. Karttunen 2006.) 

Edellä kuvattu asettaa myös haasteita taiteilijoiden ja kulttuurityötä tekevien ammatti-identiteetin 

määrittelylle. Lagerström ja Mitchell (2005, 203–204) kuvaavat tätä taiteilijan työnkuvan ja ammatti-

identiteetin ”monitoimiosaamistumista” seuraavien ammattiprofiilien kautta: 

■ poikkeuksellinen luova lahjakkuus: substanssiosaamisen huippu ja taiteellinen
 erityislahjakkuus

■ nykyaikainen luova ammattiosaaja: kansainvälisesti suuntautunut, osaa ja uskaltaa
 markkinoida osaamistaan

■ laaja-alainen ”sateenvarjo-osaaja”: uudenlainen moniammatillistunut taitelijaidentiteetti

■ uusi luovan työn ”tietointensiivinen osaaja”: perinteisen taidesektorin ulkopuolelle
 palveluita tarjoava luova osaaja

Vaikka Lagerström ja Mitchell (emt.) puhuvat luovan työn pohjakerroksen tai ytimen hautautumises-

ta näiden ”sateenvarjo-osaajien” tai ”tietointensiivisten osaajien” alle, näkevät he kuitenkin luovan 

työn ytimen merkityksen olevan tulevaisuudessakin tärkeän. Joka tapauksessa niin sanotun moni-

toimiosaamisen haaste on vääjäämätön. Käytännössä tämä tarkoittaa, että yhä harvempi taide- ja 

kulttuurialan ammattilainen voi yksinomaan olla yhtä edellä kuvatuista ja että selkeitä ammatti-iden-

titeettejä on yhä vaikeampi vaalia. 

Ammatillinen täydennyskoulutus kulttuurialalla 

Taitelijan ja kulttuurityöntekijöiden asemaa tarkastelevien tutkimusten tulosten pohjalta Kanerva ja 

Lehikoinen (2007) päätyvät toteamaan, että luovien alojen ammattilaisten mahdollisuus osallistua 

oman alansa täydennyskoulutukseen on vähäinen. Tarvetta koulutukseen on kuitenkin runsaasti. 

Koulutustarpeisiin liittyy ammattialakohtaisia vaihteluja, mutta kokoavasti osaamistarpeita koskevas-

sa analyysissä täydennyskoulutustarpeet kohdistuvat toisaalta yleisosaamisen, toisaalta monitoimi-

osaamisen laajentamiseen. Keskeisiä koulutustarpeita ovat muun muassa seuraavat:  

■ liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen

■ tuotantoprosessien tuntemus

■ uudet IT -sovellukset luovassa työssä ja yrittäjätoiminnassa

■ lakiasiat: tekijänoikeus- ja sopimuslainsäädäntö ja -käytännöt

■ markkinointi ja mainonta: erityisesti oman osaamisen markkinointi

■ yleisöanalyysit

■ kansainväliseen liiketoimintaan liittyvä osaaminen

■ tuotekehittely

■ tuote- ja palvelukonseptointi
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■ ammatillisen identiteetin profilointi

■ verkottuminen ja sosiaaliset vuorovaikutustaidot

■ varsinaisella sisältötuotannolla ja taiteellisilla arvoilla kilpailu

Luovien alojen täydennyskoulutusta kartoittavan raportin (Kanerva & Lehikoinen 2007, 24) mukaan 

liiketoimintaosaaminen ja yleiset ammatilliset taidot kuten verkostoituminen sekä sosiaaliset vuoro-

vaikutustaidot ovat substanssiosaamisen rinnalla kynnyskompetensseja. Niitä tarvitaan taide- ja kult-

tuurialalla, jotta asiakkaiden tarpeisiin kyetään vastaamaan edes minimitasolla ja toiminnan jatkumi-

nen taata. 

Kanerva ja Lehikoinen (emt., 30) päätyvät toteamaan, että taide- ja kulttuurialalla korkea-asteen 

tutkinnon suorittaneiden moniosaamiseen ja yrittäjyyteen kouluttaminen voidaan nähdä taideyliopis-

tojen täydennyskoulutuksen keskeisenä tehtävänä ja haasteena. Kehittämällä taide- ja kulttuurialan 

moniosaamista ja liiketoimintavalmiuksia vahvistetaan taiteen ammattilaisten edellytyksiä parantaa 

omaa työmarkkina-asemaansa ja toimia yrittäjinä. 

Lagerström ja Mitchell (2005, 70–71) puolestaan päätyvät toteamaan tutkimuksensa keskeisenä 

yleishavaintona, että taiteen ja kulttuurin toimialat näyttävät laajenevan ja tarjoavan lisää työllisty-

mismahdollisuuksia, mutta ilmeisesti entistä pienempi osa niistä täyttyy taiteen ja kulttuurin ydinam-

mateissa, siis luovassa taiteellisessa työssä toimivilla henkilöillä. Tämä johtaa heidän mukaansa muun 

muassa siihen, että joudutaan pohtimaan, tulisiko (täydennys)koulutuksen keskittyä tiukasti oman 

ammattialan osaamiseen vai tulisiko siihen nykyisessä ja tulevassa työllisyystilanteessa lisätä käytän-

nönläheisempiä ja työllisyysmahdollisuuksia laajentavaa koulutusta. Pitäisikö siis luovan työn ja mui-

den taiteen ja kulttuurin ydinalueiden koulutuksen tähdätä nykyistä selvemmin osaamisintensiiviseksi 

toimialaksi muuttumiseen, vai tulisiko sen puolustaa luovan työn omaehtoista asemaa ja lujittaa sitä 

vahvistamalla sen asemaa kulttuurituotannon tuotanto- ja lisäarvoketjuissa?

Edellä kuvatun PACE-projektin tuloksia summannut Brown (2005, 165–166) toteaa samansuuntai-

sesti, että yrittäjyyskoulutuksessa ei ole kyse vain yritystoiminnan aloittamisesta vaan yleisemmin työl-

listymisestä. Tilanteessa, jossa työllistymistä leimaa epävarmuus ja epäjatkuvuus, erilaisten tehtävien 

ja roolien vaihtuvuus ja päällekkäisyys, ei työpaikkaa löydetä vaan se on tehtävä. Juuri tämän vuoksi 

vaaditaan moniosaamista, ja yrittäjyys on tavallaan yksi vaihtoehto muiden joukossa tässä työllistymi-

sen paletissa. Joskus yrittäjyys on jopa vastentahtoista ja seurausta tilanteesta, jossa henkilö ajautuu 

yrittäjäksi haluamatta kuitenkaan ryhtyä toimimaan yrittäjänä (vrt. Kantola & Kautonen 2007).   
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3.  Kokemuksia ja esimerkkejä kulttuuriyrittäjyyden   
 koulutus- ja kehittämishankkeista

Kulttuurin tekijöiden ammattikuva on muuttunut viimeisen vuosikymmenen aikana suuntaan, jossa 

vaaditaan entistä enemmän projekti- ja liiketoimintaosaamista. Osaltaan tähän muutokseen on aja-

nut julkisen tuen kasvun pysähtyminen ja se, että taide- ja kulttuurilaitoksilta odotetaan tehokkuutta, 

tuottavuutta ja entistä parempaa taloudellista kannattavuutta. Tähän ammattikuvan muutoksesta 

kummunneeseen tarpeeseen on vastattu erilaisilla tuottajakoulutuksilla ja yrittäjyyskoulutuksella sekä 

kursseilla kuten edellä on esitetty. (Puurula 1998, 21.)

Suomessa on toteutettu viimeisten kymmenen vuoden aikana myös lukuisia erilaisia kehittämishank-

keita luovien alojen yritystoiminnan lisäämiseksi, mutta silti alan kehittämistoiminnassa on vielä pal-

jon tehtävää. Alan yritystoiminnan kehittämiseksi on periaatteessa käytössä samoja instrumentteja 

kuin muunkin yritystoiminnan kehittämiseksi, mutta niitä ei aina tunnisteta elinkeinojen kehittäjien 

tai kulttuurialan yrittäjien itsensä keskuudessa (Luovien alojen…2006, 8). Esimerkiksi kauppa- ja teol-

lisuusministeriön keväällä 2007 julkaisemassa luovien alojen yrittäjyyden kehittämisstrategiassa on 

tavoitteena vahvistaa luovien alojen yrityksiä ja luoda edellytyksiä niiden kasvulle ja kansainvälistymi-

selle sekä valtakunnallisesti että alueellisesti.

Kauppa- ja teollisuusministeriö on myös kartoittanut vuosina 2000–2006 toteutettuja luovien alojen 

yritystoimintaa edistäneitä hankkeita, joita oli selvityksen aineistossa mukana kaikkiaan 158 kappa-

letta (Kaunisharju 2007a). Selvityksen yhteenvetona todettiin, että hankkeiden kirjo oli varsin moni-

nainen. Alueellisesti hankkeet olivat tukeneet toimijoiden verkostoitumista, mutta valtakunnallisesti 

luovien alojen yritystoiminnan tukemiseen toivottiin kuitenkin parempaa koordinaatiota. Selvitykses-

sä kuvatut hankkeet on jaettu sisältöjen mukaan seuraavasti:

1) yrityksen aloittamista,
2) yrityksen kasvua,
3) kansainvälistymistä
4) ja verkostoitumista tukeneisiin hankkeisiin 
5) sekä muihin luovien alojen yritystoimintaa kehittäneisiin hankkeisiin. 

Yritystoiminnan aloittamista tukeneet hankkeet sisälsivät muun muassa liiketoimintaosaamisen edis-

tämistä sekä hautomotoiminnan kehittämistä. Valtaosa hankkeista on keskittynyt erilaisten koulu-

tusten ja koulutusohjelmien rakentamiseen. Hankekuvausten perusteella kiinnostavimpia meneillään 

olevia tai hiljattain päättyneitä hankkeita on esitetty seuraavissa kappaleissa. 

Koulutushankkeet

Radio- ja televisio-opisto ARTO:n MEDA-koulutus (Media-alan yrittäjäkoulutus) on yksi parhaita esi-

merkkejä yrittäjyyskoulutuksesta. MEDA-projektin tarkoituksena on vahvistaa oppisopimuskoulutuk-

sena media-alan yrittäjäosaamista. Koulutuksen aikana on tavoitteena selvittää yrittäjän tai sellaiseksi 

aikovan yrittäjäominaisuudet sekä ammatti- että liiketoimintaosaamisen taso, selvittää yritysidean 

realistisuus, auttaa oppia hahmottamaan yrityksen toimintaprosessi sekä hallitsemaan menestyksek-

kään yritystoiminnan kannalta keskeiset taidot. Projektin tuloksena suoritetaan yrittäjän ammattitut-

kinto. Projektin tulokset ovat olleet erittäin hyviä, mitä on edesauttanut se, että kullakin opiskelijalla 

on ollut koulutuksen ajan mentor. MEDA-koulutuksessa kehitettyä mentorointia voitaisiin soveltaa 

myös muille luoville aloille. (Kaunisharju 2007a, 13, 63–65.) 
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MEDA-projektin onnistunutta koulutusta toivotaan laajennettavan valtakunnalliseksi. Koulutuksen 

konseptia on todennäköisesti mahdollista laajentaa ja suunnata media-alan yrittäjien lisäksi myös 

muille luovien alojen yrittäjille. MEDA:n ohella esimerkkinä luovien alojen liiketoimintaosaamisen ke-

hittämisestä voi esiin nostaa Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön ja Taideteollisen korkeakoulun 

Porin taiteen ja median osaston yhteistyönä toteuttaman Creative Leadership -hankkeen, jonka tar-

koituksena on luovien alojen liiketoimintaosaamiseen tähtäävän täydennyskoulutuskokonaisuuden 

pilotointi. Koulutuksen kohderyhmänä ovat kulttuurialan johtajat, toimijat ja tekijät. Koulutuksen 

painopistealoja ovat strateginen suunnittelu ja johtaminen, yritysjuridiikka, talouden suunnittelu ja 

rahoitus, taiteellisten tuotantojen rahoitus-, tekijänoikeus- ja liiketoimintamallien tutkimus sekä luo-

vien prosessien tuotteistaminen. Jyväskylän ammattikorkeakoulun kulttuurin koulutusalan toteutta-

massa liiketoimintaosaamiskoulutus luoville aloille (LINKO) -hankkeessa (päättynyt 28.2.2007) kohde-

ryhmänä ovat puolestaan olleet sellaiset tahot, jotka ovat kiinnostuneita toimintansa kehittämisestä 

työllistävänä elinkeinona. Hankkeen tuloksina on muun muassa syntynyt liiketoimintaosaamisen kou-

lutuskokonaisuus ja kehittämismalli.   

Aiemmin päättyneistä kulttuuriyrittäjyyden koulutushankkeista voidaan nostaa esiin jo vuonna 2001 

toteutettu ”Menesty kulttuuriyrittäjänä” -kehittämisohjelma, jonka toimintamallia ja kokemuksia on 

kuvattu erillisessä raportissa (Korpelainen 2002). Kehittämisohjelmassa toteutettiin kaksikymmentä 

lähiopetuspäivää, kaksi kartoittavaa keskustelua sekä keskimäärin 28 työpäivän laajuinen itsenäisen 

työskentelyn osuus. Itsenäisen työskentelyn aikana osallistujat analysoivat yrityksensä ja organisaa-

tionsa toimintaympäristöä, paikallistivat oman sijaintinsa kulttuurin tuottamisen arvoketjussa sekä 

työstivät omaan toimintaansa liittyvän kehittämissuunnitelman. Itsenäisen työskentelyn analyysit toi-

mivat taustana kartoittaville keskusteluille, joiden aikana käytiin läpi toiminnan historiaa, nykytilaa, 

ongelmia sekä kehittämistarpeita. Kartoittavia keskusteluja käytiin kahdesti kunkin osallistujan kans-

sa, ja niiden aikana myös asetettiin kunkin osallistujan omat henkilökohtaiset tavoitteet. Kartoittavien 

keskustelujen sekä itsenäisten tehtävien avulla myös haettiin osallistujien ehdotuksia lähiopetuspäi-

vien sisällöille. (emt.)

Kehittämisohjelmaan osallistuneet pitivät kehittämissuunnitelmien tekemistä työläinä. Koska suun-

nitelmat liittyivät kunkin omaan työhön, nähtiin panostus kuitenkin vaivan arvoiseksi. Monille suurin 

hyöty kehittämisohjelmassa mukana olemisesta oli käyttää jokapäiväisen työn ohella aikaa suunni-

telmallisesti myös uuden pohtimiseen ja valmisteluun. Ongelmallisena koettiin muun muassa oman 

ydinosaamisen tunnistaminen. Kysymykseen, mihin oma luova osaaminen perustuu, ei monikaan 

osallistuneista osannut vastata. (emt., 19–20.)

Kulttuuriyrittäjyyttä tukevia kehittämishankkeita 

Yrityksen kasvua tukevista hankkeista on syytä erityisesti nostaa esiin ”SILE – sisältöliiketoiminnan 

kehittäminen” -hanke. Uudenmaan TE-keskuksen vetämä ja Kauppa- ja teollisuusministeriön rahoit-

tama SILE-hanke on toiminut vuodesta 2004 alkaen sisältöliiketoiminnan kehittämiseksi. Hankkeen 

tavoitteena on ollut parantaa sisältöliiketoiminta-alan yritysten verkostoitumista ja liiketoimintaosaa-

mista. Hanke on tarjonnut toimialaosaamista sisältävää ilmaista neuvontapalvelua niin sanottujen 

Jalostamo-konsulttien kautta. Jalostamo-konsultteina toimivat tällä hetkellä Diges ry, Neogames ja 

Music Export Finland (Musex). 

SILE-projektin toimesta on kehitetty malli, joka tähtää liiketoiminnan kehittämiseen alkavissa ja mik-

royrityksissä. Toiminnan ytimenä ovat luovien alojen yrittäjyyden erityspiirteitä tuntevat Jalostamo-
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konsultit kuten esimerkiksi Diges ry. Diges ry on valtakunnallinen yhdistys, jonka tehtävänä on edistää 

luovien alojen pk-yritysten valmiuksia kannattavaan liiketoimintaan ja auttaa alkuun alalle tulevia uu-

sia yrittäjiä sekä sparrata yritysten tuotekehitystoimintaa. Valtakunnallisena yhdistyksenä ja kauppa- 

ja teollisuusministeriön tulosohjauksessa Diges pyrkii laajentamaan toimintamallejaan ja prosessejaan 

kaikille luovan toimialan alueille ja myös suurten kasvukeskusten ulkopuolelle (www.diges.info). 

Käytännössä hankkeen tarjoama palvelu etenee siten, että sisältöliiketoiminta-alan yritykset ovat voineet 

ottaa yhteyttä suoraan neuvontapisteeseen. Neuvonta on myös jalkautunut maakuntiin kiinnostuksen 

mukaan (niin sanotut alueelliset yritysklinikkapäivät). SILE-hanke on järjestänyt alueellisia klinikkapäiviä 

muun muassa Vaasassa ja Joensuussa. Parin tunnin neuvontapalaverin aikana kartoitetaan Jalostamo-

konsultin kanssa yrityksen liiketoiminnan kehittämishaasteet (rahoitus, tuotekehitys, verkostot, kansain-

välistyminen, liiketoiminnan kehittäminen, sopimusjuridiikka, tekijänoikeudet). Neuvonnan perusteella 

ratkaistaan millainen jatkokehittäminen on tarpeen. (Luovien alojen…2006, 26.)

Tyypillinen seuraava askel on subventoitu konsultointi, jossa pureudutaan syvemmälle yrityksen mah-

dollisin ongelmakohtiin. Siinä on apuna kilpailutettu konsulttiverkosto, jonka toimijat ovat erikoistu-

neet luovien alojen yritysten haasteisiin. Yritys itse valitsee sopivan konsultin, ja normaalisti konsul-

taatiot kestävät 1–5 päivää. Jalostamossa siis tehdään alkukartoitus yrityksen ongelmista (yksi kerta 

on maksuton), minkä jälkeen yritys ohjataan tarpeen tullen subventoituun konsultointiin, jota tarjoaa 

SILE-hankken käytössä oleva kilpailutettu konsulttiverkosto (noin 50 konsulttia).

SILE-projektin Jalostamo-malli on havaittu toimivaksi konseptiksi ja sillä on kysyntää laajemmin mui-

denkin luovien alojen kuin sisältöliiketoiminta-alan yrityksissä ympäri Suomea. Tähän mennessä toi-

minta on keskittynyt pääkaupunkiseudulle ja kasvukeskuksiin, mutta tarve laajentaa toimintaa sekä 

maantieteellisesti että toimialoittaisesti on tunnustettu laajasti. Erityisesti ne alueet, joilla ei ole riittä-

västi luovien alojen yritystoimintaan liittyvää osaamista voisivat hyödyntää Jalostamoa sekä kilpailu-

tettua konsulttiverkostoa. SILE-toiminnan laajentaminen sopisi hyvin pohjaksi koko luovien alojen yri-

tystoiminnan valtakunnalliselle kehittämiselle. (Luovien alojen… 2006, 27; Kaunisharju 2007a, 16.) 

SILE-hankkeen jalkauttaminen alueille on yksi keskeisimpiä tavoitteita, joka on kirjattu muun muassa 

kauppa- ja teollisuusministeriön ja opetusministeriön strategiaraportteihin. Käytännössä se on suun-

niteltu toteutettavan aluekeskusohjelman teemaverkoston kautta. Lähitulevaisuudessa nähtäväksi 

jää, miten toiminta alueellistuu. Esitetty on, että ”Jalostamot” voisivat toimia esimerkiksi seudullis-

ten kehittämisyhtiöiden tai muiden yritysten kehittämiseen erikoistuneiden organisaatioiden sisällä. 

Erityisesti pitää huolehtia Jalostamo-konsulttien palveluiden tarjoamisesta hautomoyrityksille. Jalos-

tamoihin liittyvästä konsultoinnista tulee luoda tuotteistettu palvelu, joka toimii kuten TE-keskusten 

muut palvelut. (Luovien alojen yrittäjyyden… 2007.)

Toinen merkittävä kehittämishanke on ollut Joensuun seudulla 2004–2007 toteutettu laaja-alainen 

Reaktori-hanke, jossa yksityinen, julkinen ja kolmas sektori ovat kaikki olleet osallisina ja jossa on 

haettu uusia kulttuuripalveluiden tuottamismalleja. Hankkeen lähtökohtana on ollut koko kulttuuri-

sektorin rakenteiden kehittäminen, eli tavallaan maaperän muokkaaminen suotuisammaksi kulttuu-

ripalveluiden ja tuotteiden kysynnälle ja tarjonnalle. Reaktori-hanketta hallinnoi Joensuun kaupungin 

kulttuuritoimi. (mm. Kaunisharju 2007b, 19.)

Reaktori-hankkeelle loi pohjaa niin sanottu Voimala-hanke, jossa pyrittiin pohjoiskarjalaisten ja eri-

tyisesti joensuulaisten kulttuuritoimijoiden valmius- ja osaamistason nostoon muutamien esimerkki-

tuotantojen kautta. Tämän lisäksi Voimala-hankkeessa järjestettiin kohdennettua koulutusta. Reak-
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tori-hankkeessa puolestaan on muun muassa tarjottu tukea tuotteistamiseen sekä yksittäisille kult-

tuuritoimijoille että yhdistyksille. Lähtökohtana on ollut toimijan halukkuus kehittää toimintaansa 

liiketoiminnalliseksi. Hanke on tarjonnut apua liikeidean selkeyttämisessä (asiakaskunnan määrittely, 

markkinointisuunnittelu jne.). 

Hanke on myös toiminut yhteistyössä Diges ry:n ja SILE-projektin kanssa, ja hankkeessa on käytet-

ty edellä kuvattuja Jalostamo-konsultteja. Käytännössä Digesin edustajat ovat tavanneet hankkeen 

kohderyhmää ja käyneet näiden kanssa luottamuksellisia keskusteluja. Tarvittaessa on käytetty apuna 

SILE-hankkeen kilpailutettua konsulttiverkostoa, joka on tarjonnut syvempää tapauskohtaista asian-

tuntemusta (mm. verotusneuvontaa). Asiakaskohtaisen neuvontatyön lisäksi Digesin edustajat ovat 

osallistuneet Kiihdyttämö-tapahtumiin (yhteensä 7 tilaisuutta reilun kahden vuoden aikana) luennoi-

malla muun muassa hinnoittelusta tai yhdistystoiminnan tehostamisesta. Varsinaisiksi ”sparrauskoh-

teiksi” konsultointisuhteeseen valittiin haastattelutapaamisten jälkeen sekä yksittäisiä kulttuuritoi-

mijoita mutta myös yhdistyksiä ja yrityksiä. Konsultointitilaisuudet olivat luottamuksellisia, ja niissä 

oli mukana Diges ry:n konsultti, hankkeen edustaja sekä asiakas/asiakkaat. Kiihdyttämö-tilaisuudet 

puolestaan olivat kaikille avoimia ja niissä muun muassa ”perinteiset” yrittäjyyden edistämisorgani-

saatiot esittäytyivät asiakkaille, minkä tarkoituksena oli jatkossa madaltaa kulttuuritoimijoiden kyn-

nystä kääntyä näiden puoleen. 

Hankkeen projektikoordinaattorin mukaan Diges-konsultin käyttö koettiin merkittävänä tulostekijänä 

hankkeessa. Asiakkaat pääsivät keskustelemaan luovan alan yritystoimintaa ymmärtävän asiantunti-

jan kanssa, jolla ei ollut ennakkoluuloja toimijaa kohtaan. Tämä tuli erityisen selvästi ilmi, koska hank-

keessa kartoitettiin alueen omat yrittäjyysneuvontapalvelut (Uusyrityskeskus, TE-keskus) ja todettiin, 

etteivät nämä pysty riittävässä määrin asettumaan luovan työn tekijöiden tueksi. 

Toistaiseksi kulttuurialoille ja luoville toimialoille suunnattua yritysneuvontaa ei ole Joensuun seudul-

la, koska toimiala nähdään silti vielä liian pienenä. Tavoitteena on kuitenkin tulevaisuudessa saada 

alan neuvontapalvelut osaksi elinkeinojen kehittämistyötä. Seudullinen kuntien elinkeinoyhtiö JOSEK 

Oy onkin elinkeino-ohjelmassaan ottanut kulttuurituotannon yhdeksi kehittämisalakseen. Hankkeen 

aikana joitain asiakkaista myös tutustutettiin Joensuun tiedepuiston osana toimivaan yrityshautomo 

Idekaan, mutta välittömästi hankkeen jälkeisiä asiakassuhteita ei syntynyt. Tämä johtui lähinnä siitä, 

että hautomotoiminta koettiin liian sitovaksi suhteessa omiin toimitapoihin.  

Kaiken kaikkiaan Joensuussa nähdään, että on haastavaa pyrkiä saamaan kulttuurinäkökulma mu-

kaan jo olemassa oleviin kehittämisorganisaatioihin ja luova ala tasaveroiseksi yrityskehityspalvelujen 

kohteeksi siinä missä niin sanotut perustoimialat (esimerkiksi puu- tai metalliala). Tarkoituksenmukai-

sempaa kuitenkin on pyrkiä saamaan kulttuurinäkökulma mukaan olemassa oleviin organisaatioihin 

kuin alkaa synnyttää uusia organisaatioita. 

Verkostoitumista tukevista hankkeista eräs mielenkiintoinen on Kanta-Hämeessä toteutettu Wetter-

hoff-keskuksen brandin kehityshanke, jonka tavoitteena on ollut kehittää erilaisia kulttuuritoimintoja, 

toisen ja korkea-asteen koulutustoimintaa, jatko- ja täydennyskoulutusta, yritystoimintaa ja muo-

toilua koskevaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa monipuolisesti yhden tuotemerkin alla. Hankkeen 

vaikutuksesta syntyi kolme uutta yritystä sekä Wetterhoff-tuotemerkki, joka edistää erityisesti alueen, 

yritysten ja organisaatioiden designiin liittyviä kansainvälistymispyrkimyksiä. (Kaunisharju 2007a, 155; 

katso myös http://www.wetterhoff.fi/portal/suomi/verkkokauppa/). Wetterhoff-keskuksen brandin 

kehityshankkeen kanssa hieman samansuuntainen on suomalaisille taideteollisuustuotteille kehitetty 

laatustandardi sekä verkostomalli eli laatumerkki (http://www.laatumerkki.fi/index.html).
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4.  Kulttuuriyrittäjyyttä edistäviä toimintamalleja

4.1  Kulttuurin osaamiskeskukset ja aluekeskusohjelman kulttuurin  
 teemaverkosto

Erityisinä kulttuuriteollisten arvoketjujen synnyttäjinä ovat toimineet kulttuurituotannon ja kulttuu-

riteollisuuden osaamiskeskukset, joita on perustettu sisäministeriön osaamiskeskusohjelman (OSKE) 

tukemana. Osaamiskeskusten tavoitteena on parantaa kansainvälisesti kilpailukykyisen, korkeaa 

osaamista vaativan yritystoiminnan kehittämisen edellytyksiä. Kulttuurialan osaamiskeskuksia ovat 

edellisellä osaamiskeskusohjelmakaudella olleet: Kuhmon kamarimusiikin osaamiskeskus, Lapin elä-

mysteollisuuden osaamiskeskus, Päijät-Hämeen muotoiluteknologian osaamiskeskus, Tampereen 

seudun viestinnän osaamiskeskus, Uudenmaan kulttuuriteollisuuden ja uusmedian osaamiskeskukset 

ja Varsinais-Suomen kulttuurituotannon osaamiskeskus Kulturo. 

Vuonna 2007 alkaneella uudella ohjelmakaudella OSKE-ohjelman alla jatkavat kulttuuriteemalla Di-

gitaaliset sisällöt -osaamisklusteri, jota Uudenmaan osaamiskeskusohjelma koordinoi (Culminatum). 

Klusterin keskeisin tavoite on nopeasti kehittyvän sisältöliiketoiminnan ja erityisesti sen palvelu- ja 

liiketoimintakonseptien tehostaminen. Toisena osaamisalana on matkailu ja elämystuotanto, jossa 

toimijoina ovat pääkaupunkiseutu, Rovaniemi, Savonlinna ja Turku. 

Edellisellä ohjelmakaudella toiminut Varsinais-Suomen kulttuurituotannon osaamiskeskus Kulturo 

Turussa profiloitui kulttuuriyrittäjyyden edistämisessä. Kulturo painottui toiminnassaan erityisesti uus-

yritystoiminnan synnyttämiseen, mikä piti sisällään konsultaatiota asiakkaiden kanssa, liiketoiminta-

suunnittelua, neuvontaa ja verkostojen tarjoamista. Lisäksi Kulturo on hallinnoinut kulttuuritoimialaa 

kehittäviä projekteja, jotka ovat liittyneet muun muassa tuotekehitykseen. Tavoitteena on ollut huma-

nistiselta ja kulttuurialalta valmistuneen työvoiman rekrytoituminen alueelle. Syntyneet yritykset ovat 

liittyneet tapahtumatuotantoon, sisältötuotantoon ja humanististen asiantuntijapalvelujen markki-

nointiin. Kulturon toiminta laajeni 2003–2006 sisältämään myös digitaalisen sisällöntuotannon, in-

formaatio- ja kommunikaatioteknologian ja matkailun verkosto-osaamiskeskuksen kulttuurimatkai-

lun osuuden. (vrt. Suutari & Zimmerbauer 2003.)

Kokonaisuudessaan osaamiskeskusten tarkoituksena on ollut kokeilla sitä, miten kulttuuriset osaa-

misalat voivat synnyttää liiketoimintaa ja luoda työpaikkoja. Lähtökohtana on ollut, että osaamista-

son tulee olla alueilla kansainvälisestikin korkealla tasolla ja tätä huippuosaamisen kärkeä tuetaan. 

Kulttuurin osaamisalojen kohdalla ongelmana on ollut kulttuuristen vaikutusten mitattavuus, ja täl-

löin suhteessa ”koviin” osaamisaloihin kulttuurin osaamiskeskusten tulokset saattavat näyttää osin 

yhteismitattomina vaatimattomilta. Esimerkiksi Turussa tavoitteena on ollut tehdä kulttuurituotannon 

toimialasta vakaa ja merkittävä toimiala, jotta se otettaisiin huomioon maakunnan elinkeinopolitiikas-

sa. Sijainti teknologiakeskuksessa on ollut yksi konkreettinen keino, jolla kulttuurisektori on haluttu 

tuoda kiinteämpään yhteyteen teknologian kehittämisen ja laajemmin innovaatiotoiminnan kanssa.

Nyt osaamiskeskusohjelman alaisia keskuksia on karsittu. Esimerkiksi kulttuurituotannon osaamiskes-

kus Kulturo on lopettanut toimintansa keväällä 2007 ja luovien alojen kehittämisvastuu on siirtynyt 

Turun Seudun Kehittämiskeskukselle. Kokonaisuudessaan voidaankin sanoa, että kulttuuriyrittäjyy-

den ja luovien toimialojen edistämisen painopiste on siirtynyt tietyssä mielessä osaamiskeskusohjel-

masta aluekeskusohjelmaan.
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Osaamiskeskusohjelman ohella toinen sisäministeriön hallinnoima kansallinen kehittämisväline on 

aluekeskusohjelma (AKO). Aluekeskusohjelmassa on uudella ohjelmakaudella (2007–2010) mukana 

35 aluetta ja ohjelman painopisteenä on kaupunkiseutujen kilpailukyvyn vahvistaminen. Aluekes-

kusohjelmassa toimii neljä teemaverkostoa: hyvinvointiverkosto, innovaatioverkosto (jota Seinäjoen 

seudun aluekeskusohjelma koordinoi), kulttuuriverkosto sekä koulutusyhteistyöverkosto. Seinäjoen 

seudun aluekeskusohjelma-alueeseen kuuluu yhteensä 15 kuntaa mukaan lukien Lapua. Seinäjoen 

Teknologiakeskus Oy toimii Seinäjoen seudun aluekeskusohjelman toteuttajana.  

Seinäjoen seudun aluekeskusohjelmaan vuosille 2007–2010 on kirjattu Seinäjoen kulttuurielämän 

hyödyntäminen osana alueen vetovoiman ja innovaatioympäristöjen kehittämistä. Erityisinä toimen-

pidekokonaisuuksina mainitaan kulttuuriosuuskunta Raamin yrityskehitystoiminnan vahvistaminen ja 

Rytmikorjaamon hyödyntäminen osana innovaatioympäristöä. Seinäjoen seutu kuuluu myös kult-

tuurin teemaverkostoon, ja Seinäjoella ohjelman alla kehitetään erityisesti rytmimusiikkiin liittyvää 

liiketoimintaa. 

Aluekeskusohjelman kansallisen kulttuuriverkoston toiminnan tavoitteena on kulttuurin tekeminen 

näkyväksi alueilla, kulttuurin merkityksen parempi ymmärtäminen aluekehitystyössä sekä aluekehi-

tys- ja kulttuuritoimijoiden yhteisen kielen ja vuorovaikutuksen kehittäminen. Verkoston toiminnassa 

korostuu elinkeinopoliittinen ulottuvuus ja muun muassa kulttuuri- ja hyvinvointitoimialojen yhteen-

kytkeminen, kulttuurimatkailu sekä käsi- ja taideteollisen alan kehittäminen. Verkosto levittää hyviä 

käytäntöjä, järjestää seminaareja ja kehittää erilaisia toimintamalleja. 

Aluekeskusohjelman kansallinen kulttuuriverkosto on järjestäytynyt siten, että koko verkoston koor-

dinointivastuu on Rauman seudulla. Verkostolla on kaksi pääteemaa: palvelujen seudullinen kehit-

täminen ja luovat toimialat. Luovat toimialat -teeman koordinointivastuu on puolestaan Itä-Uuden-

maan aluekeskusohjelmalla. Luovat toimialat -teeman fokus on yrittäjyydessä ja liiketoiminnassa ja 

tavoitteena on luoda verkostomainen toimintamalli luovien alojen yritystoiminnan kehittämiselle. 

Kulttuuriverkoston toiminta on muotoutunut, ja vuosi 2007 on sisältänyt toiminnan suunnittelua 

ja käynnistämistä. Verkoston työn tueksi on laadittu muun muassa kansallinen selvitys (Kaunisharju 

2007b). Tämänhetkisen tiedon valossa kaksi keskeisintä ohjelmakauden tavoitetta ovat:

■ SILE-projektin jalostamotoiminnan jalkauttaminen, mikä käytännössä ensi vaiheessa tar-

koittaa toiminnan esittäytymistä mukana olevilla AKO-alueilla syksyn 2007 aikana

■ Alueellisten toimintamallien kehittäminen (miten kulttuuriyrittäjyyden kehittäminen tapah-

tuu eri alueilla ja miten teema esimerkiksi näkyy seudullisissa elinkeinostrategioissa.)

Verkoston toiminnan ytimenä voidaan pitää sitä, että luovien alojen kehittäminen olisi kiinteässä yh-

teydessä muun aluekehittämisen ja elinkeinojen kehittämisen kanssa. Konkreettisena tavoitteena on, 

että elinkeinojen kehittämisyhtiöissä tunnistettaisiin luovan toimialan erityispiirteet ja että elinkeinojen 

kehittämispalveluita tarjoavat organisaatiot ja niissä työskentelevät henkilöt kykenisivät kehittämään 

uusia toimintamalleja tukemaan luovia aloja. Tavoitteena on siis pyrkiä saamaa kulttuurinäkökulmaa 

mukaan jo olemassa oleviin organisaatioihin kuin alkaa synnyttää uusia organisaatioita. 
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4.2  Kulttuurialojen yrityshautomot ja hautomopalvelut

Yrityshautomot palvelevat nuoria yrityksiä ja auttavat niitä kasvamaan aloitusperiodin aikana. Ne tar-

joavat yrittäjille soveltuvia tiloja, apua esimerkiksi johtamiseen, rahoituksen ja teknisten palveluiden 

hankintaan. Hautomot tuottavat konsultointipalveluja myös hautomokauden ohittaneille yrityksille. 

Hautomotoiminta voidaan jakaa pääsääntöisesti esihautomotoimintaan ja varsinaiseen yrityshauto-

motoimintaan. Esihautomot tarjoavat palveluja tuotteen tai palvelun varhaisesta kehittämisvaiheesta 

aina yrityksen luomiseen saakka. (Honkanen 2004, 41.) 

Suomen noin sadasta yrityshautomosta vain muutama on keskittynyt luovien alojen yrityksiin. Kult-

tuurialan yrityshautomohankkeita on tosin ollut lukuisia eri puolilla Suomea. Varsinaisia läpimurtoja 

ei kuitenkaan ole tapahtunut, ja monessa paikoin on nähty, että alueet ovat liian pieniä erillisten 

hautomoiden synnyttämiseen ja että kulttuurin hautomotoimintaa kannattaa pyrkiä liittämään osaksi 

olemassa olevia hautomoja. Ongelmaksi on kuitenkin nähty se, että luovien alojen yritykset eivät 

välttämättä halua sitoutua tiettyyn fyysiseen hautomotilaan (Luovien alojen… 2006, 22).  

Parhaaksi toiminnassa olevaksi esimerkiksi voidaan nostaa yrityshautomo Arabus taideteollisen kor-

keakoulun yhteydessä. Arabus on IADE:n (Suomen taideyliopistojen koulutus- ja kehittämisinstituutti) 

yhteydessä toimiva yrityshautomo, joka tarjoaa aloittaville designin, median, esittävien taiteiden tai 

kulttuuri- ja sisältötuotannon toimijoille ja yrittäjille sekä puitteet että palvelut oman yritystoimin-

nan rakentamiseksi. Arabus sijaitsee Arabianrannassa, ja on ehkä puhtain esimerkki luovien alojen 

yrityshautomoista. Arabus järjestää muun muassa kerran vuodessa luovien alojen Arabus-yrittäjyys-

valmennuksen yrittäjyydestä kiinnostuneille. Syys-marraskuussa 2007 järjestettävä ”luova polku yrit-

täjyyteen” -valmennus on maksuton ja suunnattu eri oppilaitosten opettajille, ja sen tarkoituksena 

on antaa valmiuksia yrittäjyyskasvatukseen. Tällä hetkellä Arabuksessa toimii noin 20 yritystä (http://

www.iade.fi/yrittajyysjaarabus/). 

Porvoon ja Itä-Uudenmaan alueen luovien- ja kulttuurialojen toimijoita koskevan vuonna 2006 valmis-

tuneen selvitystyön raportti päätyy ehdottamaan yhtenä toimenpiteenä: ”Kulttuurialoille laajemmin 

suunnattua yrityskehitys- tai hautomohanketta, jonka tavoitteena on lisätä alan yrittäjien ja ammat-

tilaisten liiketaloudellista osaamista”. Itä-Uudellamaalla toimii nykyisellään muotoiluun ja viestintään 

keskittynyt yrityshautomo Formia (Pukkilassa). Formia on tehnyt yhteistyötä Jyväskylän tiimiakate-

mian kanssa tietynlaisella etätyöskentelymallilla, mikä tarkoittaa sitä, että vaikka alan yritykset ovat 

maantieteellisesti etäällä toisistaan, on niille järjestetty lähipäiviä Formian tiloissa.

Opetusministeriön luovien alojen yritystoiminnan kehittäminen -raportissa tuodaan Formian yhtey-

dessä esille virtuaalinen hautomo-ajatus. Raportissa mainittiin, että Formia-yrityshautomon konsepti 

voisi olla laajennettavissa valtakunnalliseksi luovien alojen virtuaalihautomoksi yhteistyössä esimerkik-

si SILE-hankkeen ja toimivien yrityshautomoiden kanssa. Tämän tyyppisessä yrityshautomossa yrityk-

set eivät sijoitu välttämättä saman katon alle, vaan ne voivat sijaita eri puolilla Suomea ja verkostoitua 

yhteisen internet-foorumin alle. Nykyisellään hieman vastaavanlaista toimintaa on sisältöliiketoimin-

ta-alalla, joilla on yhteinen portaali osoitteessa: www.contentbusiness.com. (Luovien alojen… 2006, 

47.)

 

Itä-Uudellamaalla Porvoossa sijaitsee myös Porvoon Taidetehdas (http://taidetehdas.fi/fi/taidetehdas/

nyt/), joka on sijoittumisympäristö noin parillekymmenelle kulttuurialan työntekijälle. Taidetehtaasta 

on tarkoitus kehittää myös matkailukohde. Lisäksi edellä kuvattua SILE-verkoston ”yritysklinikkatoi-

mintaa” on tarkoitus järjestää kevään aikana juuri Taidetehtaan yhteydessä sekä sen toimijoille että 
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muillekin alueen kulttuuritoimijoille ja aluekehittäjille. Edellä esitetyt Itä-Uudenmaan mallit eivät kui-

tenkaan edusta puhtaasti hautomoita, vaan ovat pikemminkin niiden esiasteita. 

Maaseutupoliittisessa kokonaisohjelmassa (2004, 224, 307) myös on todettu, että: ”Opetusminis-

teriö ja kauppa- ja teollisuusministeriö sekä muut toimijat luovat yhteistyössä osaamisen tuotteis-

tamiseen ja kaupallistamiseen keskittyvän kulttuurialan yrityshautomo verkoston. (OPM, KTM, YTR, 

TE-keskukset, Käsi- ja taideteollisuusliitto, Teollisuus taiteen Liitto Ornamo, Kainuun Etu Oy)”. Tämä 

viittauksen kohde jää kuitenkin hieman epämääräiseksi. Mitään tällaista ei ole toistaiseksi syntynyt, 

mutta voidaan tulkita, että edellä esitetyt ajatukset virtuaalisesta yrityshautomosta tai periaatteessa 

jopa SILE-hankkeen toiminnan jalkauttamisesta sopisivat tähän. Tätä antaisi olettaa opetusministeri-

ön Luovien alojen yritystoiminnan kehittäminen -raportti (2006, 52), jossa todetaan, että: ”kaikissa 

pienissä kaupungeissa ja maaseutumaisilla alueilla erillisten yrityshautomoiden perustaminen ei pien-

ten resurssien vuoksi ole välttämättä mahdollista. Näissä tapauksissa yrityshautomotoiminta voidaan 

liittää myös jo olemassa oleviin hautomoihin ja/tai hyödyntää virtuaalista yrityshautomoverkostoa. 

Toiminnan liittäminen olemassa oleviin, monialaisiin yrityshautomoihin edellyttää yrityshautomotyön-

tekijöiden koulutusta ja konsulttiverkoston hyödyntämistä”.  

Kulttuuritoimijoiden näkemyksiä ja kokemuksia hautomopalveluista

Kysyttäessä vuonna 2003 eteläpohjalaisilta kulttuurin toimijoilta, millaisia toimintoja ja palveluja maa-

kunnallisessa kulttuurin kehittämiskeskuksessa tulisi olla, erityisen tärkeänä pidettiin uusien kulttuu-

rihankkeiden synnyttämisen edistämistä muun muassa rahoituskanavia etsimällä. Vähiten tärkeänä 

pidettiin kulttuurialan yrityshautomon toimintaa. Ainoastaan 12 % vastaajista piti sitä erittäin tärkeä-

nä. Toisaalta kuitenkin esimerkiksi neuvontapalvelut aloittaville kulttuurialan yrittäjille ja elinkeinoelä-

mäyhteyksien luominen nähtiin tärkeinä. (Suutari & Zimmerbauer 2003.)

Samansuuntaisia tuloksia saatiin myös Kanta-Hämeessä, jossa kysyttiin kulttuuritoimijoilta, mitä ke-

hittämisasioita he pitävät tärkeimpinä oman toimintansa kannalta. Tarpeellisimmaksi koettiin kult-

tuuri- ja matkailutoimialan välisen yhteistyön lisääminen, mitä yli 80 % vastaajista piti erittäin tai 

melko tarpeellisena. Myös yrityskumppanien etsintä ja sponsorointiin liittyvät asiat sekä maakunnal-

liset kulttuurin tiedottamisen ja markkinoinnin internetpalvelut olivat Kanta-Hämeessä noin 80 %:n 

mielestä erittäin tai melko tarpeellisia. Kokonaisuutena tarkasteltuna suurin osa vastaajille esitetyistä 

kehittämistoimenpiteistä nähtiin hyvin tarpeellisina lukuun ottamatta kulttuurialaan erikoistuneita 

yrityshautomoja, joita piti ainoastaan 38 % vastanneista erittäin tai melko tarpeellisina. Myös alle 

puolet vastaajista koki toimintansa kannalta tarpeelliseksi toimitiloihin liittyvän tiedon tai kulttuuri-

alan saamisen mukaan olemassa olevaan yrityshautomotoimintaan. Kulttuuritoimijoiden kiinnostus 

liiketoimintaosaamisen kehittämiseen on kyselyn vastausten perusteella kuitenkin kaiken kaikkiaan 

melko suurta. Teemoista kaikkein eniten kiinnostavat tuotekehitykseen, markkinointiin ja viestintään 

sekä verkostoitumiseen liittyvät asiat. (Suutari 2005.)

Itä-Uudellamaalla puolestaan luovien ja kulttuurialojen toimijoita ja toimintaympäristöä koskeva sel-

vitystyö tavoitti noin 230 toimijaa kyseiseltä alueelta. Kyselyyn vastanneista kulttuurialan toimijoista 

noin 70 % ei ollut käyttänyt mitään Itä-Uudenmaan alueella toimivia yrityskehityspalveluita. Käyte-

tyimmät palvelut olivat Loviisan ja Porvoon Uusyrityskeskukset, joiden tarjoamien palveluiden hyödyl-

lisyys myös arvotettiin vaihtoehdoista (kunnan elinkeinotoimi tai yrityspalvelut, hankkeet, Finnvera, 

Formia tai alueen muut yrityshautomot, alueen kehitysyhtiöt, Uusyrityskeskukset, TE-keskus, yrittäjä-

järjestöt.) Erityisesti yrityshautomopalveluiden käyttö oli ollut hyvin vähäistä. Itä-Uudenmaan kulttuu-
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rialan toimijoiden käyttämät palvelut olivat olleet pääasiassa neuvontaa ja yrityksen perustamiseen 

liittyviä palveluita. Vain harvat vastaajat olivat osallistuneet pitempiaikaiseen kehitystoimintaan kuten 

hautomoihin tai koulutuksiin. Myös vastaajien tilatarpeet olivat hyvin vaihtelevia. (vrt. Järvinen 2006, 

12–13.)

Honkasen ja Aholan tutkimuksessa niin ikään kävi ilmi, että kulttuuriyrittäjät olivat käyttäneet useita 

erilaisia tietolähteitä ja yritystoiminnan asiantuntija- ja neuvontapalveluja, mutta esimerkiksi yritys-

hautomotoimintaan oli osallistunut vain 16 % vastanneista jo kulttuuriyrittäjinä toimivista. (Honka-

nen ja Ahola 2003, 148). Kaksi kolmasosaa oli käyttänyt yrityksen perustamiseen omaa pääomaa ja 

kaksi viidestä oli hankkinut rahoitusta yrittäjille suunnatuista tukimuodoista.

Kokoavasti tässä yhteydessä voi todeta, että luovien alojen yrittäjät eivät välttämättä tarvitse fyysistä 

hautomotoimitilaa (toimistotilaa), mutta toki työtilaa kylläkin. Eli haudottavat yritykset voivat sijaita 

hajallaan. Toisaalta tämä virtuaalisen hautomon ajatus on vastakkainen luovien toimintojen kluste-

roitumisen kanssa. 

Kulttuuriosuuskunta tienä yrittäjyyteen 

Osuuskunta on yhteisöyritys, jonka tarkoituksena on jäsentensä taloudenpidon ja elinkeinon tukemi-

seksi harjoittaa taloudellista toimintaa. Osuuskunta voidaan nähdä kokeilualustana yrittäjyyteen, ja 

tässä mielessä sitä voidaan pitää eräänlaisena yrittäjyyden esihautomona. Jäsenet osallistuvat osuus-

kunnan toimintaan ja käyttävät hyväkseen sen palveluja. Osuuspääoma muodostuu jäsenten mak-

samista yhtä suurista osuusmaksuista ja henkilöjäsenten osalta osuuskunta vastaa työnantajavelvoit-

teista jäsenen työllistyessä. Osuuskunta tarjoaa mahdollisuuden tiellä yrittäjyyteen, omien ideoiden 

kehittämiseen ja kokeiluun tilanteessa, jossa on vaikea yltää nopeasti kokoaikaiseen toimeentuloon.  

Suomessa on perustettu viimeisten kymmenen vuoden aikana lukuisia kulttuurialojen osuuskuntia. 

Esimerkiksi Luoteis-Pirkanmaalla toteutetussa Luovaamo-hankkeessa alueen käsi- ja taideteollisuus-

alan toimijoiden tueksi syntyi Taidosto-osuuskunta, jonka tavoitteena on juurruttaa yrittäjämäinen 

asenne jäsenistöönsä sekä kehittää alan yrittäjyysosaamista. Taidosto-konseptiin kuuluu osuuskun-

nan lisäksi yrityslähtöinen palvelumalli, jossa alkavan yrityksen tueksi on räätälöity rahoitukseen, lisä-

koulutukseen jne. liittyvät palvelut. Taidoston voimakas kasvu (jäsenmäärä lähes sata) ja saatu palaute 

kertovat, että toimintatapa on koettu käsi- ja taideteollisuusyrittäjien parissa hyväksi. (Kaunisharju 

2007a, 58; http://www.taidosto.fi/index.php.)

Etelä-Pohjanmaalla on rakennuskulttuurikeskus Herrala-hankkeen myötä syntynyt restaurointiosuus-

kunta Piirlasti. Seinäjoella on lisäksi perustettu kulttuuriosuuskunta Raami, joka kattaa kaikki kulttuu-

rin alat (http://www.kulttuuriraami.com/).  

4.3  Yrittäjyyden tuki- ja rahoituspalvelut 

Erilaiset yritystoiminnan keskeisimmät kehittäjä- ja rahoittajatahot on kuvattu opetusministeriön 

”Luovien alojen yritystoiminnan kehittäminen” -raportissa (2006, 21–24), jossa todettiin, että luovien 

alojen yritykset voivat hyödyntää periaatteessa lähes kaikkia samoja palveluja kuin muidenkin alojen 

yritykset. Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisessä avainasemassa ovat uusyrityskeskukset, TE-

keskukset, seudulliset kehittämisyhtiöt ja yrityshautomot sekä erilaiset alalle kohdennetut hankkeet.
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Luovien alojen yritystoiminnan kehittämiseen on Suomessa saatavilla rahoitusta eri lähteistä. Esimer-

kiksi tuotekehitykseen on mahdollisuus hakea rahoitusta Tekesin kautta. TE-keskukset, uusyrityskes-

kukset, yrityshautomot, seudulliset kehittämisyhtiöt sekä Finnvera ja Finpro tarjoavat yrityksille erilai-

sia konsultointi-, koulutus-, ohjaus-, kansainvälistymis- sekä rahoituspalveluja. Nämä palvelut ovat 

yleensä suunnattu jo olemassa oleville yrityksille tai yrittäjyyttä suunnitteleville. Taiteilijalla tai muulla 

luovien alojen ammattilaisella pitää kuitenkin olla positiivinen ja realistinen käsitys yritystoiminnasta 

sekä sisäinen motivaatio yrittäjyyteen, jotta hän kykenee hyötymään näistä palveluista. (Kanerva & 

Lehikoinen 2007, 24–25.)

Tulevaisuudessa tavoitteena on luovien alojen yritystoiminnan kehittäminen osana edellä mainittujen 

tahojen normaalia toimintaa. Tavoitteeksi onkin kansallisesti asetettu, että vuoteen 2010 mennes-

sä näissä kehittämisorganisaatioissa toimii alan kehittämistarpeisiin koulutettu henkilö tai että alan 

asiantuntemus hankitaan valtakunnalliselta konsulttiverkostolta (Luovien alojen…2006, 50). Tässä 

yhteydessä on tarkoitus hyödyntää SILE-hankkeessa luotua konsulttiverkostoa, jota on todennäköi-

sesti vielä tarpeen laajentaa, jotta sen kautta löytyy tarvittava osaaminen luovien alojen kehittämiseen. 

Konsulttiverkostoa on myös markkinoitava sen potentiaalisille kohderyhmille, kuten TE-keskuksille, 

Finnveran yritysneuvojille, seudullisille kehittämiskeskuksille, uusyrityskeskuksille, teknologiakeskuk-

sille ja maakuntien liitoille. Luoviin aloihin liittyvää koulutusta tulisikin suunnata eri kehittäjätahoille 

ja päättäjille, jotta luovien alojen yritystoiminnan tunnettuus ja tieto alasta kasvaa. Koulutus voidaan 

toteuttaa erilaisten tietoiskujen tai pitemmän ja laajemman koulutuksen muodossa. (emt.)

Yrityspalveluiden tarjoajien ja yrityskehittäjien parissa ongelmana on ollut se, että nämä eivät ole 

kovin hyvin tunnistaneet luovaa toimialaa ja sen erityispiirteitä (mm. sellaisia teemoja kuin imma-

teriaalioikeudet ja arvoketjujen hallinta, taiteilijan työhön liittyvät kysymykset jne.). Luovat alat on 

haastava toimiala yrittäjyyden tuki- ja neuvontapalvelujen antajille myös siksi, että alalla tapahtuu 

nopeita muutoksia. Toisaalta myöskään luovilla toimialoilla ei olla tottuneita yrityspalveluihin ja niihin 

tukiin, joita on mahdollista saada. Tämän vuoksi siis tarvitaan molemminpuolista valmentautumista 

ja kulttuurin toimijoiden houkuttelua mukaan yrityspalvelujärjestelmien ja elinkeinojen kehittämisen 

piiriin. 

Tavallaan näiden kahden ”sfäärin” erilaiset puhe- ja toimintatavat ovat haitanneet yhteistyötä. Nyt 

kuitenkin ollaan siinä vaiheessa, että erilaisia puhetapoja sovitetaan yhteen. Edellä kuvatut kulttuuri-

toimialan sisäiset muutokset ja kulttuuripolitiikan painopisteen muutokset kuten markkinaistuminen 

ja tänä päivänä entistä vahvemmin mukaan tulevat innovaatiopolitiikan painotukset ovat osaltaan 

viemässä luovia toimialoja yrittäjyyden suuntaan. Tästä esimerkkinä on se, että aiemmin monet toi-

minnot, etenkin maaseudulla, ovat olleet vahvasti yhdistyskentän hoitamia. Esimerkiksi monet kult-

tuuritapahtumat ovat pyörineet yhdistysten voimin. Nyt toiminnan kaikenpuolinen ammattimais-

tuminen ja vaatimusten kohoaminen koskien muun muassa kilpailutuksia tai ammattitaitoisen ja 

osaavan työvoiman hankintaa ajavat siihen suuntaan, että toimintaa alkaa olla järkevämpi pyörittää 

yrityspohjalta. Niin ikään tekijänoikeusteollisuus ja immateriaalioikeuksien hallinta on helpompaa, 

kun toimijana on yritys.  

Kulttuurialan yrittäjyys ja uusien pienyritysten perustaminen on nähty 1990-luvulta alkaen uutena 

toimintatapana. Mallia toiminnan tukemiseen on otettu ulkomailta erilaisista yritystoimintaa tukevis-

ta konsultointi- ja neuvontapalveluista kuten esimerkiksi Iso-Britannian alueellisista Arts Councileista. 

Ne vastaavat merkittävällä tavalla kansallisesta taiteen rahoitusjärjestelmästä, ja niiden tehtävänä on 

luoda verkostoja ja tarjota taiteilijoille sekä heidän yrityksilleen maksutta taloudellista asiantuntijaneu-

vontaa sekä myös ”riskirahoitusta”.  (vrt. Puurula 1998, 20.) 
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Vielä konkreettisemman kuvan Ison-Britannian luovien alojen ja kulttuuriyrittäjyyden kehittämistoi-

minnasta saa tarkastellessaan Lounais-Englannin ja Cornwallin alueen kulttuurialojen ja luovien alo-

jen kehittämisen tärkeimpiä toimijoita ja toimintamalleja. Yksi keskeisimpiä Cornwallin alueen luovi-

en alojen avaintoimijoista on Cornwall Arts Centre Trust (ACT), joka toteuttaa lukuisia alan projekteja 

Cornwallissa ja laajemmin koko Lounais-Englannissa. ACT on eräänlainen sateenvarjo, jonka alla on 

muita toimijoita. (vrt. Twomlow & Brownridge 2007; http://www.actcornwall.org.uk/.)

Toinen merkittävä ammattimainen kehittämisorganisaatio on Creative Skills, joka nimensä mukai-

sesti keskittyy kulttuurialojen ammattilaisten taitojen kehittämiseen tarjoten räätälöityjä palveluita. 

Toiminnan tarkoitus on edistää luovalla alalla toimivien henkilöiden osaamista. Creative Skills tarjoaa 

erilaisia palveluita, joista suurin osa on palvelunsaajalle maksuttomia. Toimintamuotoina ovat taitojen 

tarvekartoitukset sekä substanssi- että bisnesosaamisen ja liikkeenjohdollisten taitojen kehittäminen. 

Keskeinen toimintamuoto on niin sanottu kehittämistarveanalyysi (Development Needs Analysis), jos-

sa toimijan kanssa käydään kahdenkeskisissä keskusteluissa läpi ammatillista kehitystä ja henkilön 

omia tavoitteita. Lisäksi Creative Skills järjestää erilaisista aiheista seminaareja (markkinointi, yrittäjyys, 

rahoitus, mediataidot, tekniset taidot) sekä tarjoaa osarahoitusta oman ammattitaidon kehittämi-

seen tai esimerkiksi tutustumismatkoihin (Skills Fund) ja ylläpitää nettihakemistoa. (mm. Twomlow & 

Brownridge 2007.)  

Edellä kuvatut palvelut ovat tarjolla kaikille kulttuurinaloille. Tiettyjä toimintoja on kuitenkin kohden-

nettu kulttuurialoittain, ja johtuen siitä, että kuvataide on hyvin merkittävä ala Cornwallissa, käytän-

nössä suurin hyödynsaajaryhmä ovat olleet juuri alueen kuvataiteilijat. Vuosien 2002 ja 2004 välisenä 

aikana Creative Skills järjesti 183 seminaaria, konsultoi yli 1700 ammattilaista ja teki tarvekartoituksen 

440 hyödynsaajalle ja jakoi stipendejä täydennysopintoihin. Creative Skillsin toimintamallia pidetään 

myös kansallisesti merkittävä. Se tosin on nykyisellään suunnattu pääosin yksittäisille ammatinharjoit-

tajille, ja onkin esitetty, että toimintamalli vaatii vielä kehittelyä, jotta se liittyy paremmin yrittäjyyden 

muihin tukipalveluihin (mm. Business Link) ja tukisi näin paremmin mikroyrittäjyyttä. (Creative Indus-

try Collaborations 2007, 13; http://www.creativeskills.org.uk/AboutUs.) 

Alueen kulttuurin markkinoinnista vastaa Cornwall Arts Marketing, (CAM, tunnetaan nykyään myös 

nimellä Cornwall Culture), joka on toteuttanut vuodesta 2002 alkaen korkeatasoisia ja kansallisesti 

näkyviä markkinointikampanoita liittyen alueen kulttuuritoimintoihin ja luoviin toimialoihin. Tulevai-

suudessa toiminta laajenee koskemaan myös kulttuuriperintöä 

(http://www.cornwallculture.co.uk/index.php). 

Edellä mainittu Business Link on osa kansallista verkostoa, jonka tarkoitus on tukea pienyrittäjyyttä 

ja yritystoiminnan synnyttämistä ja käynnistämistä. Business Link toimii läheisesti muiden julkisten ja 

yksityisten yrityskehityspalveluja tarjoavien tahojen kanssa, joskaan se ei juuri toimi suoraan luovien 

alojen yrittäjien kanssa, koska useimmat eivät täytä liikevaihdoltaan palvelujen saannin kriteerejä.  

Silti Business Linkin alueellisessa toimipisteessä on työntekijä, joka käsittelee luovien alojen tieduste-

luja ja toimii läheisessä yhteistyössä Creative Skillsin kanssa. Kehitteillä on myös tulevaisuudessa niin 

sanottu yhden luukun malli, jossa eri palvelujentarjoajien palvelut olisivat helpommin hyödynnettävis-

sä ja jossa Business Linkin brandia voitaisiin hyödyntää. Business Link vastaa suomalaisittain lähinnä 

Yrityssuomen palveluita. (Brownridge & Lancaster 2005, 61; Twomlow  & Brownridge 2007, 37; ks. 

myös http://www.bldc.co.uk/homepage.asp.)
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Yritys-Suomi -palvelukonseptin kehittäminen 

Suomalainen yrityspalvelujärjestelmä on nykyisellään varsin organisaatiolähtöinen ja monimutkainen. 

Julkisten yrityspalvelujen tarjontapisteitä on 1200, palveluja tarjoaa 20–30 organisaatiota ja erillisiä 

palvelutuotteita on noin kaksisataa. Lisäksi yrityksille palvelujaan tarjoaa usea tuhat EU:n rakenne-

rahastoprojektia. Palvelutarjontaa ollaankin selkeyttämässä asiakaslähtöiseen suuntaan. Tavoitteena 

on, että 2006–2008 toteutettavassa uudistuksessa julkiset yrityspalvelut asetetaan tarjolle siten, että 

asiakas saa tiedon eri organisaatioiden palveluvaihtoehdoista ja yhteyden asiantuntijoihin vaivatto-

masti ja tasapuolisesti kautta koko maan. Asiakkaiden käyttöön on tulossa viisi palvelukokonaisuutta: 

Yritys-Suomi -Internet-palvelu (www.yrityssuomi.fi), Puhelinpalvelu, Seudullinen yrityspalvelu, Kasvu-

yrityspalvelu ja Innovaatiopalvelu. (Yritys-Suomi -palvelujen liiketoimintasuunnitelma 2006.) 

Internet-palveluun linkitetään kattavasti kaikki lakisääteiset tai julkisesti rahoitetut yrityspalvelut ja 

täydennetään tietopalvelu kattamaan kaikki julkisesti tuotetut yrityspalvelut valtakunnallisesti mu-

kaan lukien alueellinen ja seudullisen palvelutarjonta. Puhelinpalvelun asiakkaita ovat puolestaan 

kaikki yrittäjyydestä ja yrityksen perustamisesta kiinnostuneet henkilöt, ammatinharjoittajat, yrittäjät 

ja yritykset. Puhelinpalvelun suunnittelussa otetaan huomioon erityisesti alkavan ja mikroyrittäjän 

tiedontarpeet. (emt.)

Seudullisen yrityspalvelun toiminta-ajatus on koko maan kattava verkosto, joka palvelee asiakkaitaan 

laaja-alaisen yleisneuvonnan, yritystoiminnan perustamisen ja aloittamisen sekä yrityksen liiketoimin-

nan kehittämisen kysymyksissä. Seudullisen yrityspalvelun tehtävänä on antaa neuvontaa ja tietopal-

velua, selvittää asiakkaan palvelutarve, antaa tarpeita vastaavat ratkaisut sekä välittää asiakkaalle muu 

asiantuntija niiden tarpeiden osalta, joihin ratkaisu ei löydy seudullisesta yrityspalvelusta. Seudullisen 

yrityspalvelun keskeisiä toteuttajia ovat kunnalliset ja seudulliset elinkeinotoiminnot, TE-keskukset 

(ml. Tekesin ja Keksintösäätiön palvelut sekä vientiasiamiehen kautta Finpron palvelut), Finnvera, uus-

yrityskeskukset, ProAgria maaseutukeskukset sekä työvoimatoimistot. Seudullisen yrityspalvelun to-

teutukseen osallistuvat usein myös verohallinnon alueelliset toimipisteet, alueen teknologiakeskukset 

ja yrityshautomot sekä muita alueellisia yrityspalveluorganisaatioita ja yrityspalveluprojekteja, joista 

voi olla asiantuntijoita ja palveluhenkilöstöä koko- tai osa-aikaisesti tai ajanvarausperiaatteella seu-

dullisessa yrityspalvelussa. (emt.)

Toiminnan lähtökohtana on, että asiakkaan ei tarvitse tuntea runsasta yrityspalveluiden tarjontaa, 

vaan seudullisen yrityspalvelun asiantuntijat etsivät asiakkaalle oikeat ratkaisut kulloiseenkin tilantee-

seen. Seudullisen yrityspalvelun toteuttamisessa keskeisessä asemassa ovat asiakasvastaavat. Asiakas-

vastaavien tarjoamat palvelut ovat:

■ ammattitaitoinen asiakkaan palvelutarpeiden selvittäminen

■ neuvonta- ja tietopalvelu

■ asiakkaan tarpeen mukainen ratkaisu tai

■ ohjaaminen tunnistettua tarvetta vastaavien muiden asiantuntijoiden ja palvelutarjoajien 
luo

■ tarvearvion tekeminen yrityssetelin myöntämistä varten

■ yrityssetelin myöntäminen (päätöksen tekee asianomainen viranomainen).
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Asiakasvastaava selvittää asiakkaan palvelutarpeen ja antaa kansallista asiantuntijarekisteriä hyväksi 

käyttäen listauksen tarvetta vastaavista asiantuntijoista. Valinnan itselleen sopivimmasta asiantuntijas-

ta tekee aina asiakas itse. Asiakasvastaava kertoo myös asiakkaan mahdollisuuksista saada asiantun-

tijapalvelun hankintaan julkista rahoitusta esimerkiksi yrityssetelin, tuotteistetun asiantuntijapalvelun 

tai TE-keskuksen kehittämistuen muodossa. Yritysseteli on yksi seudullisen yrityspalvelun keskeisistä 

apuvälineistä asiakkaiden tarvitsemien yksityisten asiantuntijapalveluiden hankintaan. (emt.) 

Tietyllä tavalla kyseessä on yrityspalveluiden tarjoaminen ”yhden luukun periaatteella”. Vaikka Yritys-

Suomi -palvelukonseptin suunnitelmassa ei erikseen kuvata palveluiden sisällöllistä kohdentumista, 

pitkän tähtäyksen tavoite on, että myös luovien alojen yrityspalveluja tarjotaan aivan samalla periaat-

teella.  

Iso-Britanniassakin on meneillään samansuuntainen julkisten yrityskehityspalveluiden yksinkertaista-

minen kuin YritysSuomi -palvelukonseptin kehittäminen. Business Support Simplification Programme:

n tarkoituksena on lähivuosina huomattavasti virtaviivaistaa julkisia yrityskehityspalveluja, parantaa 

toimintojen kustannustehokkuutta sekä ennen kaikkea helpottaa palveluiden saamista ja lisätä niiden 

helppokäyttöisyyttä. Tässä yhteydessä toivotaan myös yrityskehityspalveluiden liittymistä vahvemmin 

luovien toimialojen tukirakenteiden kehittämiseen. (Creative Industry Collaborations 2007, 20, 44.)

Eri tahoilla on jo käytössä yllämainittuja ja muita kehittämisvälineitä, jotka useissa tapauksissa sovel-

tuvat suoraan luovien alojen yritysten käyttöön. Luovien alojen yrittäjyyden kehittämisstrategiassa 

todetaan, että eri kehittäjäorganisaatioissa tulee työskennellä yksi henkilö, joka on erikoistunut luo-

vien alojen kehittämiseen. Samassa raportissa todetaan myös, että luovien alojen yrittäjyyden toimi-

alatiedon määrä ei ole riittävä erilaisissa yritysten kehittämiseen tähtäävissä asiantuntijapalveluissa. 

Tämän parantamiseksi tulisi aloittaa yritysneuvojakoulutus, joka antaa riittävät tiedot luovien alojen 

yrittäjyydestä ja sen kehittämisestä. 

Rahoitusjärjestelmät 

Rahoitusjärjestelmien osalta kulttuuriteollisuuden tuotteistaminen joutuu usein taiteen ja valmiin tek-

nologian tukemisen välimaastoon, jolloin kulttuuriteollisuuden arvoketjuun syntyy aukko. Luovuu-

den tuotteistamiseksi tarvittaisiin järjestelyjä, jotka auttaisivat ylittämään tuotekehitykseen kuluvan 

ajan ja resurssin. Tältä osin tarvittaisiin kulttuuriteollisuuden tuotteistamistukea. Tuotteistamisvaiheen 

jälkeen luova idea saattaa jo pärjätä omillaan kaupallisessa ympäristössäkin. Esimerkiksi Teknolo-

gian kehittämiskeskus TEKES tukee yritysten teknologiapainotteista kehittämistyötä, mutta varsinai-

sia kulttuuri-innovaatioiden rahoituskanavia ei Suomessa ole juurikaan ollut. TEKES:in rahoitus- ja 

asiantuntijapalvelut saa käyttöön TE-keskusten teknologiayksiköiden kautta, mutta palveluja leimaa 

teknologia- ja innovaatio-orientaatio. Taide- ja taiteilijapoliittisessa ohjelmassa (Taide on mahdolli-

suuksia…2002, 48.) todetaankin, että TEKES:in toiminta-ajatusta olisi laajennettava niin, että se osal-

listuu myös sisältötuotantojen rahoitukseen ja rahoittaa aiempaa enemmän esimerkiksi AV-kulttuurin 

hankkeita. Kokonaisuudessaan TEKES:iltä on toivottu aktiivisempaa otetta myös kulttuurin suuntaan, 

ja ilmeisesti innovaatiopalveluiden osalta näin on tapahtunutkin.   

Erilaisista muista rahoitusmahdollisuuksista voi esimerkkinä mainita Sitran pääomarahoituksen, joka 

on tarkoitettu lupaaville, yleensä perustamis- tai alkuvaiheen teknologiayrityksille, jotka eivät vielä saa 

pankki- tai muuta rahoitusta yrityksen kehitysvaiheesta johtuen. Aloitusrahasto Vera Oy puolestaan 

tekee pääomasijoituksia aikaisen vaiheen teknologiayrityksiin sekä teknologiaintensiivisiin tai inno-



40

vatiivisiin palveluyrityksiin. Kohdeyrityksillä tulee olla potentiaalia kehittyä kasvuyrityksiksi. Rahaston 

toiminnalla on tarkoitus poistaa epäjatkuvuuskohta, joka on tuotekehitystoiminnan rahoittamisen ja 

yksityisen pääomasijoitustoiminnan välillä. Rahasto on Finnvera Oyj:n tytäryhtiö ja se toimii yritysra-

hoituksen siinä vaiheessa, jossa ei vielä ole muita yksityisiä tai julkisia toimijoita. 

Keski-Suomessa on luovan toimialan kehittämishankkeen yhteydessä synnytetty siemenrahasto, jonka 

tehtävänä on kannustaa luovan toimialan ammattilaisia yrittäjyyteen. Maakuntahallitus on myöntä-

nyt 40.000 euroa Keski-Suomen Kehittämisrahastosta tähän tarkoitukseen. Keskisuomalaiset luovan 

alan yritykset voivat hakea siemenrahoitusta yrityshankkeisiin, kuten esimerkiksi tuote- ja palveluide-

oiden, tuotantovälineiden ja tuotantotapojen kehittämiseen sekä pienimuotoisiin hankintoihin. Yri-

tysten lisäksi myös yhdistykset, joilla on Y-tunnus, voivat hakea rahoitusta kotimaisiin ja kansainväli-

siin myynti-, markkinointi- ja verkottumistilaisuuksiin. Myönnettävä avustus on pääsääntöisesti 30–50 

prosenttia, erityisperusteluin enintään 70 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista. Hankkeessa 

on myös tarkoitus luoda alalle palvelu- ja kehitysyhtiö. Lisätietoa hankkeesta löytyy osoitteesta: http://

www.keskisuomi.org/luovatoimiala/.  

Kulttuurialojen yrityskehittäjät
 

Esimerkiksi Pohjois-Savon kulttuuriklusterin kehittämisohjelmassa on esitetty, että Teknologiakeskuk-

seen tai johonkin maakunnan kehittämisyhtiöistä palkataan kulttuuriteollisuuden kehittämispäällik-

kö, jonka tehtävänä on kulttuuriteollisuuden (luovat toimialat) yritystoiminnan kehittäminen, ver-

kottumisen tukeminen, innovaatioiden etsiminen, niiden syntymisen tukeminen ja kaupallistamisen 

edistäminen yhdessä TE-keskuksen, TEKES:in ja Keksintösäätiön kanssa. Kehittämispäällikkö on mu-

kana uusyritystoiminnan edistämisessä sekä pyrkii auttamaan kasvuhakuisten yritysten kehittymistä. 

Kulttuuriklusterin asiantuntijaryhmä ja muut mahdolliset toimijat sitoutuvat toimimaan mentoreina 

uusille ja kasvuhakuisille yrityksille tai niiden tuotekehitysprosesseille.

Lähimpänä tätä mallia ollaan Rauman seudulla, jonne on palkattu seudulliseen kehittämisyhtiöön 

(Rauman Seudun Kehitys) luovien alojen yrityskehittäjä. Toimi on kuitenkin maakunnallinen ja kattaa 

koko Satakunnan alueen. Tavoitteena on, että kulttuurialan yrityspalvelut saadaan liitetyksi kiinteästi 

muihin elinkeinojen kehittämispalveluihin. 

Innovaatiosessio ja innovaatioseteli 

Innovaatiosessio ja innovaatioseteli kannattaa nostaa esiin erityisen mielenkiintoisina yrityksille suun-

nattuina kehittämispalveluina kahdestakin syystä. Ensinnäkin niiden taustalla on ajatus helpottaa ja 

lisätä asiantuntijapalveluiden käyttöä, mikä puolestaan tarjoaa yrityksille mahdollisuuden saada esi-

merkiksi tuotekehityksen tueksi alan uusinta tietoa. Toisekseen, niitä kumpaakin on pilotoitu alue-

keskusohjelman innovaatioympäristöt -teemaverkoston toimesta, ja näin ollen esimerkiksi Seinäjoen 

Teknologiakeskuksella on kokemusta niiden käytöstä ja kehittämisestä.  

Innovaatiosetelin ajatus on vastaavanlainen kuin niin sanotuissa yritysseteleissä, joita voidaan käyttää 

nopeassa ja lyhytkestoisessa yritysneuvonnassa ja joilla voidaan subventoidusti ostaa asiantuntemusta 

yksityisiltä palveluntarjoajilta yritystoiminnan aloittamiseen ja yritysten kehittämiseen. Innovaatiose-

telin pilottikokeilu on ollut käynnissä, ja kokeilun tarkoituksena on ollut kannustaa PK-yrityksiä inno-
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vaatio- ja asiantuntijapalvelujen käyttöön ja tukea näin uuden liiketoiminnan syntymistä jo olemassa 

oleviin yrityksiin tai uusiin perustettaviin yrityksiin. 

 

Esimerkiksi matkailu- ja kulttuurielinkeinossa innovaatioseteli voi mahdollistaa matkailuyrittäjälle 

asiantuntijapalvelun ostamista vaikkapa näyttelijältä tai orkesterilta, millä uudistetaan jo olemassa 

olevaa matkailutuotetta tai kehitetään aivan uutta. Innovaatiosetelistä on saatu hyviä kokemuksia, 

tosin hyvin toimiakseen se vaatii sisäänajoa ja sitä, että kulttuurin toimijat tottuvat käyttämään ulko-

puolisia yrityskehitys- ja asiantuntijapalveluja. Kokeilun aikana tuen suhde kustannuksista oli 2/3 ja 

tuen suuruus maksimissaan 4000 euroa. 

Innovaatiosession ajatuksena on puolestaan saada aikaan liiketoiminnan uudistamiseen tähtäävä 

prosessi, jossa systemaattisesti haetaan innovaatiopotentiaalia. Menetelmän ydin on kehittämissessi-

oissa, joiden avulla tarvittava ulkopuolinen asiantuntemus linkitetään innovaatioprosessiin. Keskeinen 

elementti on niin sanotun luovan työn menetelmillä tapahtuva innovaatioaihioiden etsimis- ja arvi-

ointiprosessi. Menetelmällä pyritään innovaatioaihioiden tunnistamisen sekä yllättävien yhteyksien 

löytämiseen (esim. uudet teknologiat tai liiketoimintamallit) sekä epätavallisiin tieteen- ja toimialo-

jen yhdistelmiin. Menetelmää on kehitetty Lappeenrannan teknillisen yliopiston Lahden yksikössä ja 

Seinäjoen Teknologiakeskus on kehittänyt välinettä edelleen sovellettavaksi eteläpohjalaisessa yritys-

kentässä. Innovaatiosessiota on myös kokeiltu Seinäjoen ammattikorkeakoulun kulttuurintuottajien 

kanssa, minkä perusteella voidaan sanoa, että menetelmää voidaan soveltaa myös kulttuurialan yri-

tyksiin tai kulttuurialan yrittäjiksi aikoville. 

4.4  Yksittäisen toimialan haasteet: esimerkkinä 
 käsi- ja taideteollisuusala

Käsi- ja taideteollisuusalan yrittäjyyden toimintaympäristön erityispiirteistä todetaan, että alan yrit-

täjyyden myönteinen kehittyminen ja vahvistuminen edellyttävät toimialojen ulkoisten ja sisäisten 

toimintaedellytysten tukemista. Tärkeänä ulkoisena tukitoimena on pidetty toimialakohtaisen yri-

tysrahoituksen kehittämistä sekä sen selvittämistä, miten eri yhtiömuodot soveltuvat kulttuuriteol-

lisuuden yrityksiin. Yrittäjyyden konkreettisiksi keinoiksi on ehdotettu muun muassa kulttuurialan 

yrityshautomoiden ja osuuskuntien perustamista, joista jälkimmäisestä käsi- ja taideteollisuusalalla 

on saatukin hyviä kokemuksia. Yrittäjyyden sisäisiä toimintaedellytyksiä on puolestaan pyritty vahvis-

tamaan ammatillisen osaamistason nostoon tähtäävillä EU-rahoitteisilla kulttuurihankkeilla, joilla on 

pyritty edistämään esimerkiksi tuotekehittelyä, markkinointia ja verkostoitumista. (esim. Kohtakangas 

2001, 25.) 

Eteläpohjalaisen käsi- ja taideteollisuusalan kehittämisen keinoja pohtiessaan Kohtakangas tuo esiin 

osuuskuntien ja yrityshautomojen merkityksen, mutta toteaa samalla, että eteläpohjalainen yritys-

kulttuuri on vielä nuorta käsityöalallakin eikä kaikilla ole halukkuutta yhteistyöhön. Lisäksi perinteis-

ten yhteistyömuotojen rinnalla vain harvat yrittäjät olivat kiinnostuneita esimerkiksi kansainväliseen 

vientiin tai sponsorointiin liittyvän yhteistyön kehittämisestä. Kaikilla ei myöskään ole motivaatiota 

oman toimintansa tehostamiseen. Kannattavuuden kohottamiseen tähtäävän tuloshakuisen yritys-

toiminnan rinnalla ja sijaan korostuu ”elämäntapakäsityöläisyys”. (emt., 48, 62.)

Käsityöalan yrittäjyyden kehittämisstrategiassa (Käsillä yrittäminen…2006) tuodaan esiin, että käsi-

työalan yritykset ovat pääsääntöisesti pieniä työvoimavaltaisia mikroyrityksiä ja niiden toimintaedel-
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lytyksiä voidaan vahvistaa alentamalla niihin kohdistuvia työnantajamaksuja. Uuden, erityisesti en-

simmäisen ulkopuolisen, työntekijän palkkaamiskynnystä voitaisiinkin alentaa. Yleisesti tunnistettuna 

yritysten kasvuhaluttomuuden syynä pidetään strategiassa yritysten pientä kokoa. Pienimuotoinen 

yritystoiminta koetaan usein helpommaksi hallita kuin kasvuyrittäjyys.

Käsityöalan yrittäjät voivat hyödyntää yleisiä yrityspalveluja, mutta lisäksi tarvitaan räätälöityjä sub-

stanssiosaamiseen liittyviä käsi- ja taideteollisuusalan palveluja. Palvelut ovat pitkälti olemassa, mutta 

eivät aina yrittäjien ulottuvilla. Asiassa voidaan edetä kytkemällä Taito-yrityspalvelut seudullisten yri-

tyspalvelujen verkostoon. (Käsillä yrittäminen…2006, 12.) 

Mallia käsi- ja taideteollisuusalan yrittäjyyden kehittämiseen on haettu Irlannista, missä ammattikä-

sityön kehittämisvastuu on Crafts Council of Irelandilla (CCI). CCI on käsityöyrittäjille helposti lähes-

tyttävä tietopankki, josta saa tietoa sekä käytännön työhön että liiketoimintaan. Tietoa tarvitsevat 

käsityöyrittäjien lisäksi ostajat ja suuri yleisö. CCI avaa uusia markkinointiväyliä ja antaa tietoa mark-

kinoiden toiminnasta, tekee selvityksiä, kehittää tapahtumia ja yhteistyötä sekä edistää keskustelua. 

CCI tarjoaa jossain määrin koulutusta itse, mutta tekee koulutuksen kehitystyötä ja yhteistyötä mui-

den koulutusorganisaatioiden kanssa. (emt., 17.)

Käsi- ja taideteollisuusalan kehityksen esteiksi on monella taholla esitetty se, että alalla toimii paljon 

sellaisia käsityöläisiä, jotka eivät ole todellisia yrittäjiä (vrt. Käsillä yrittäminen… 2006, 19). ”Varsinais-

ten” yrittäjien kohdalla kehittämistarpeet ja toiveet liittyivät alan kehittämisstrategian mukaan muun 

muassa seuraavanlaisiin asioihin:

■ tuote- ja laitekehitykseen kaivattiin TEKES:in ja TE-keskuksen tukea

■ kaivattiin mentorointia, jossa kokeneet yrittäjät valmentavat käsityöalan uusia yrittäjiä

■ yritysvalmennusta (esimerkkinä yrittäjyysajokortti) 

■ vertaistyöpajoja eri teemoista

■ TE-keskusten eAskel -tyylistä ohjelmaa tietotekniikan hyödyntämisen tehostamiseksi

■ koulutushankkeisiin pitkäjänteisyyttä 

■ enemmän yrityshautomotyyppistä toimintaa. 

Strategiaraportin pohjana olevaan kyselyyn vastanneiden käsityöyrittäjien vastauksissa nousi esiin 

pohdintaa siitä, onko tarpeen tai edes hyödyllistä puhua käsityöyrityksistä vai onko termi leimaava. 

Käsityöyritys nähtiinkin kehittämis- ja tutkimustyössä käytettäväksi tekniseksi termiksi, joka kertoo 

siitä, että tarkastelun kohteena ovat tietyn tyyppiset yritykset. Jossain toisessa ympäristössä

lieneekin parempi puhua vain yleensä yrityksistä ja mikroyrityksistä. (Käsillä yrittäminen… 2006, 21.)

Kysyttäessä käsi- ja taideteollisuusjärjestön palveluksessa toimivien yritysneuvojien näkemyksiä kehi-

tettävistä asioita heidän vastauksissaan korostuivat seuraavat ongelmakohdat ja kehittämishaasteet:

■ Yrittäjien katsottiin tarvitsevan sekä yleisiä yrityspalveluja että oman alan räätälöityjä palve-

luja.

■ Yrittäjät eivät pysty hankkimaan räätälöityjä palveluja markkinahintaan (tarvitaan esimer-

kiksi palveluseteli-malli tms.) 

■ Seudullisten yrityspalvelujen verkostojen kautta palvelut tulisi jatkossa saada käyttöön asia-

kaslähtöisesti. Yhteistyötä vaikeuttaa kuitenkin palvelujen tarjoajien taipumus suosia omia 
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palvelujaan asiakaslähtöisyyden sijaan. Yhteiskunnan toivottiin hoitavan seudullisten yritys-

palvelujen palvelutarjonnan kuntoon ja varmistavan rahoitusjärjestelyillä yrittäjille todellisen 

mahdollisuuden käyttää tarvitsemiaan erilaisia yrityspalveluja. (vrt. Yritys-Suomi palvelu-

konseptin kehittäminen). 

Käsityöyritystä tulisi tarkastella kokonaisuutena ja rakentaa sille kehityspolku, jossa hyödynnetään 

erilaisia ja eri organisaatioiden tarjoamia palveluja asiakaslähtöisesti. Esimerkiksi Taito-yritysneuvoja 

voi olla yrityksen lähineuvoja, joka voi auttaa tuotekehityksessä ja yrityksen kokonaiskehittämisessä 

ja osaa myös osoittaa yrittäjän käyttöön hänen tarvitsemansa muut yrityspalvelut. Konkreettisten 

tuotantoon ja yrittämiseen liittyvien kysymysten lisäksi tukea ja neuvontaa tarvitaan yrittäjän kannus-

tamiseen ja yhteistyöverkostojen rakentamiseen. (Käsillä yrittäminen… 2006, 25–26.) 

Tietyllä tavalla strategiaraportin henki on se, että käsi- ja taideteollisuusalalla tulee poimia jyvät aka-

noista. Mikäli todella aiotaan satsata alan yrittäjyyden kehittämiseen, ei niin sanottuja ”elämäntapa-

käsityöläisiä” tai ”harrastekäsityöläisiä” voida pitää kaikissa kehittämistoimenpiteissä mukana. Esille 

nousi myös tarve eriyttää kasvuyrityksille ja toisaalta pienille toiminimille suunnatut toimenpiteet. 

Jo toimivien yritysten vahvistaminen näyttää myös olevan yksi painopiste. Osa yrityksistä vieroksuu 

nimitystä käsityöyritys. He kokevat edustavansa yleensä mikroyrityksiä, jotka toimivat käsi- ja taide-

teollisuusalalla. Taidekäsityöläiset ja muotoilijat puolestaan mieltävät itsensä monesti enemmän tai-

teilijoiksi ja muotoilijoiksi kuin yrittäjiksi. Omalla toiminimellä toimivat ovat usein käsityöläisiä, jotka 

kokevat olevansa ennen kaikkea oman ammattinsa edustajia: keraamikkoja, kutojia, ompelijoita tai 

kultaseppiä. (Käsillä yrittäminen… 2006, 27.)

Tämä edellä kuvattu asettaa haasteen myös koulutukselle. Onko mielekästä kouluttaa suuria ryhmiä, 

joissa vain pieni osa ihmisistä tähtää ammattiin ja suuri osa pitää koulutusta jonkinlaisena välivai-

heena elämässään matkalla johonkin muuhun koulutukseen? Kannattaisiko räätälöidä koulutusta 

erikseen vakavasti ammattiin ja yrittäjyyteen tähtääville? (emt., 27) Tämän saman toteamuksen voi 

toki ulottaa koskemaan muitakin kulttuurin aloja.
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5.  Kokoavasti: yrittäjyyden kehittämistoiminta 
 luovien alojen tukena

Poettschacher (2005, 178) toteaa, että suunniteltaessa yrityskehitystoimintaa luoville aloille ongelma-

na on se, että erilaisten luoville toimialoille suunnattujen yrittäjyyden tukiohjelmien arvomaailma usein 

törmää kohderyhmien arvomaailmaan. Eritoten kyse on ”oikean” tai hyvän yrityksen mallista, joka on 

sisäänkirjoitettuna moniin ohjelmiin ja niistä kumpuaviin kehittämishankkeisiin ja -palveluihin. Tämä 

voi johtaa paradoksiin: kehittäjät tai akateemiset asiantuntijat puhuvat sellaisten kilpailukykyä ja kas-

vua edistävien ohjelmien puolesta, joiden kohderyhmiksi määritellyt ”luovat toimijat” pikemminkin 

pyrkivät purkamaan bisneksenteon vakiintuneita käsityksiä ja lähinnä työllistämään itsensä. Erilaisten 

luovien alojen toimijoille suunnattujen yrittäjyysohjelmien täytyisikin paremmin tuntea kohteittensa 

arvo- ja ajattelumaailmaa. (vrt. emt., 183.) 

Kulttuurialan oppilaitoksista harva valmistuu suoraan yrittäjäksi. Aivan varmasti on myös niin, että 

kulttuurialalta valmistuvien liiketoimintaosaamisessa on puutteita – se kun ei ole koulutuksen ensisi-

jainen tehtävä. Kulttuuriyrittäjyyden erityislaatua pohdittaessa päädytään viime kädessä siihen, että 

tuote on enemmän kiinni tekijänsä persoonallisuudessa kuin monella muulla yrittäjyyden saralla ja 

että ”tuotteen” kehittäminen on yhtä kuin kehittyminen omalla alallaan. Tämä tarkoittaa sitä, että 

tuote kehittyy ajan kuluessa tekijänsä myötä. Koska kyseessä on yksilöiden kohdalla pitkät ammatil-

lisen kehityksen kaaret, ajatus siitä, että muutamalla konstilla tai toimenpiteellä siirrytään yrittäjäksi, 

on usein epärealistinen. Valtaosalla kun ei edes ole tavoitteena yrittäjyys, puhumattakaan kasvuyrit-

täjyydestä. 

Ongelmana pidetään sitä, että alan yritystoiminnan kehittämiseksi on periaatteessa käytössä samoja 

instrumentteja kuin muunkin yritystoiminnan kehittämiseksi, mutta niitä ei aina tunnisteta elinkeino-

jen kehittäjien tai toisaalta kulttuurialan toimijoiden itsensä keskuudessa. Peruskysymys on, ovatko 

erilaiset olemassa olevat yrityskehityspalvelut kuitenkin sellaisia, että ne eivät sovellu kulttuurialan 

yrittäjille ja sellaisiksi aikoville vai eivätkö kulttuurialan toimijat osaa hakeutua näiden palveluiden 

käyttäjiksi? Kulttuuritoimijoiden valmiudessa hakea ja käyttää erilaisia yrityspalveluja on varmasti pa-

rantamisen varaa, mutta kuten edellä on kuvattu, tämän kehityksen tulisi lähteä jo kulttuurialojen 

koulutuksesta.  

Mikäli keskitytään yritystoiminnan kehittämispalveluihin, tulee pohtia, pitäisikö olla tarjolla erillisiä 

kulttuurialan räätälöityjä yrityskehityspalveluita vai tulisiko nykyisten yrityskehityspalvelujen tarjoajien 

osaamista kehittää tällä alalla. Tätä jälkimmäistä vaihtoehtoa esimerkiksi luovien alojen yritystoimin-

nan kehittämistä luotaavat kansalliset raportit nostavat esille. Käytännössä jälkimmäisessä vaihtoeh-

dossa on kyse siitä, että nykyisten kehittämisorganisaatioiden henkilöstön osaamista vahvistetaan 

erilaisten koulutusten avulla. Toinen vaihtoehto on se, että palkataan henkilöitä, joille luovien alojen 

kehittäminen vastuutetaan, kuten edellä esitetty Rauman esimerkki kuvaa. Esimerkiksi elinkeinoyh-

tiöissä nykyiselläänkin eri henkilöt erikoistuvat eri sektoreihin. Haastavaa tällaisessa mallissa olisi kui-

tenkin se, että neuvojan osaamisen tulisi olla valtavan monialaista. Tällainen henkilö voisi käytännössä 

toimia linkkinä ja kyetä ohjaamaan palvelujentarvitsijoita eteenpäin. Olennaisempaa kuin tietyn erityi-

sen palvelun tarjoaminen onkin se, että yrittäjyyden neuvontaorganisaatioihin tulisi saada henkilöitä, 

jotka puhuvat ”samaa kieltä” kulttuuritoimijoiden kanssa. 

Voidaan silti esittää kysymys, löytävätkö ne henkilöt, joilla on halu ja innostus ryhtyä toimimaan yrittä-

jinä, tarvitsemansa tuen nykyisistäkin järjestelmistä? Erillisillä palveluilla ei esimerkiksi käsityöalalta saa-
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tujen kokemusten valossa tuntuisi olevan kysyntää, ja harvoin esitetään toiveita sellaisista yrittäjyyden 

koulutus- ja tukipalveluista, jotka eivät suoranaisesti liity myyntiin tai markkinointiin. Kynnyskysymys 

kun ei ole se, mikä taho tällaisia palveluja voisi tarjota, vaan se, onko niille riittävästi kysyntää. Kuinka 

paljon siis erilaisilla suunnatuilla kehittämispalveluilla voidaan synnyttää uutta yrityskantaa verrattuna 

siihen, että ihmiset kohdennetuista palveluista riippumatta raivaavat tiensä yrittäjiksi. Olisiko siis niin, 

että vaikka luotaisiin kulttuuriyrittäjyyteen erikoistuneita kehityspalveluita tai peräti yrityshautomoita, 

ei alan yritystoimintaa syntyisi merkittävästi lisää? Eli tietyllä tavalla järjestelmien ”trimmaamiseen” 

uhratut resurssit eivät palautuisi yrityskannan lisääntymisenä.

Oman erityisnäkökulmansa luovien alojen yritystoiminnan kehittämiseen tuo vielä toimintaympäris-

tön maaseutumaisuus. Luoville keskittymille kun on ominaista se, että ne ovat paikkoja, joissa on 

tiheät toisiinsa kietoutuneet alan toimija- ja yritysverkostot sekä joissa on tarjolla monipuoliset jul-

kiset ja yksityiset yritystoiminnan tukipalvelut. Tällaiset luovat keskittymät sijaitsevat usein suurissa 

kaupungeissa, eivätkä maaseutupaikkakunnat voi kulttuuritarjonnan ja -toiminnan tiheydellä kilpailla 

suurten keskusten kanssa. Esimerkiksi Cornwallissa luovien toimialojen kehittämisen heikkoutena 

nähdään se, että toimijajoukko koostuu lähinnä freelancereista ja mikroyrittäjistä, joiden pääsy ja 

liittyminen keskeisimpiin alan verkostoihin sekä keskittymiin on heikkoa. Juuri nämä yhteydet olisivat 

erityisen tärkeitä edellä mainituille ryhmille, mutta maaseutumainen sijainti ja toimijoiden hajanaisuus 

heikentävät toimijoiden verkostoitumista. (Brownridge & Lancaster 2005, 113; Twomlow & Brown-

ridge, 2007.)

Tämä tarkoittaa, että toisistaan erillään olevat ihmiset jäävät paitsi monista tietokanavista tai ainakin 

heidän tiedonhankintansa ja verkostojensa rakentaminen on työläämpää (vrt Brownridge & Lancaster 

2005, 57). Oman kulttuurialan kriittisen massan ohuus välittömässä ympäristössä edellyttää näin ol-

len kykyä toimia oman alansa keskeisimmissä verkostoissa sijaintipaikasta riippumatta. Tämä on suuri 

haaste etenkin työuransa alkuvaiheessa oleville. Tämän vuoksi olisi oltava ”kohtaamispaikkoja” joko 

fyysisten tilojen tai erilaisten vertaisverkostojen muodossa myös maaseudulla.  
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Osa II Lapuan Vanha Paukku kulttuuri-
keskuksena ja luovien alojen klusterina 

6.  Kulttuurikeskukset luovien alojen keskittyminä 

Kulttuurialan toimijoiden kenttää on viime vuosina ryhdytty nimittämään luovaksi klusteriksi (creative 

cluster). Klusterin käsite viittaa yritys- ja toimialakohtaiseen toimintojen keskittymiseen, ja varsinaises-

sa merkityksessään klusteri tarkoittaa toisistaan riippuvaisia tai keskenään vuorovaikutuksessa olevia 

yrityksiä, jotka sijaitsevat tietyllä maantieteellisesti rajatulla alueella (vrt. Anttiroiko ym. 2006, 32, 43). 

Veturiyritykset ovat keskeisiä klustereiden muodostumisessa. Veturiyritykseksi voi muodostua myös 

tapahtuma (Korpelainen 2002, 12). Klusteri on tiivistetysti sanottuna yksittäisten ihmisten ja yritysten 

välisten vuorovaikutusverkostojen kudelma. Klusterissa voi olla esimerkiksi mukana niin itsensä työl-

listävä taiteilija luomassa ja myymässä ideaansa kuin tuottamiseen ja levittämiseen liittyvä yritysmäi-

nen toiminta (Rae 2005, 186). Luovalla klustereilla on ainakin kolme yhdistävää piirrettä: 

1. läheisesti toisiinsa liittyvät tuotannot, esimerkkinä musiikkiesitys ja äänilevyteollisuus,

2. sama potentiaalinen asiakaskunta, esimerkkinä Kiasma ja kaupallinen modernin taiteen 
galleria, 

3. yhteiset resurssitarpeet, esimerkiksi tarve lahjakkaisiin muotoilijoihin, jotka tyydyttävät sekä 
uuden median että graafisen suunnittelun teollisuutta. (vrt. Korpelainen 2002, 10.)

Tässä yhteydessä klusterin käsitettä ei käytetä sen puhtaassa merkityksessä viittaamaan tietyn toimi-

alan yritysten yhteistyösuhteisiin ja maantieteelliseen läheisyyteen. Pikemminkin kyse on kulttuurin 

klusteroitumisesta, jota esimerkiksi Kainulainen (2005) käyttää kuvaamaan kulttuuritoimintojen alu-

eellisen kasautumisen dynamiikkaa. Klusteroitumisessa on kyse erilaisten kulttuuristen toimintojen, 

instituutioiden ja organisaatioiden keskittymisestä, millä on katsottu olevan myös alueiden kilpailu-

kykyä vahvistavia vaikutuksia. Kasautumisen dynamiikka tarkoittaa yksinkertaistetusti sanottuna siitä, 

että kulttuuriteolliset instituutiot synnyttävät alueille luovien alojen tihentymiä ja tällaiset tihentymät 

puolestaan tukevat dynaamista kehittämisilmapiiriä, synnyttävät uusia instituutioita ja houkuttelevat 

alueelle alan ihmisiä. (emt., 366–375.)

Klusteroitumisen edellyttämän toimijoiden lähekkäisen sijainnin eduiksi lasketaan se, että keskittymi-

nen luo mahdollisuuksia kasvokkaiselle vuorovaikutukselle ja näin mahdollistaa yhteisen ymmärryk-

sen syntymistä ja ylläpitämistä. Tilallinen läheisyys korostuu siitä syystä, että sen on nähty vähentävän 

etäisyyteen liittyvää ”kitkaa” ja edistävän eri toimijoiden välistä vuorovaikutusta. Klusteroituminen 

myös korostaa julkisen sektorin ja julkisesti tuetun taiteen, yksityisen sektorin sekä riippumattomien 

toimijoiden kiinteää vuorovaikutusta ja yhteyttä. Perusteluna tälle on se, että julkisesti tuettu kulttuu-

ritoiminta muodostaa pohjan, jonka varassa voi syntyä kaupallisesti menestyviä kulttuuriyrityksiä. 

Erilaiset kulttuurikeskukset liittyvät kiinteästi ajatukseen kulttuurin klusteroitumisesta, vaikka edellä 

esitetty osoittaakin, että kyse ei ole yksinomaan kulttuurikeskuksista vaan laajemmasta luovien alojen 

keskittymisen dynamiikasta. Suomessa on kaiken kaikkiaan lähes sata kulttuuritaloa tai -keskusta. 

Kulttuurikeskuksille on yhteistä se, että ne ovat pääosin kuntien ja kaupunkien kulttuuritoiminnan 

”lippulaivoja” ja että ne tarjoavat puitteet erilaisille kulttuuritoiminnoille kuten usein muun muassa 
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kulttuuritoimelle, kirjastolle, museoille sekä tiloja tapahtumien ja näyttelyiden järjestämiseen. Toi-

minnoiltaan ja palveluiltaan ne ovat siitä huolimatta varsin omannäköisiään, ja nimityksen ”kulttuu-

rikeskus” alle sijoittuukin olemukseltaan ja toiminnaltaan hyvin erilaisia keskuksia. Osa keskuksista 

keskittyy johonkin tiettyyn kulttuurialaan tai tiettyyn kohderyhmään (kuten lapset tai nuoret), kun 

taas osa keskuksista on monialaisia kunnallisten kulttuuripalveluiden näyttämöjä. Joukossa on myös 

puhtaammin kulttuuriteollisia keskittymiä, joihin on sijoittunut vahvasti luovien alojen yritystoimintaa. 

(vrt. Tilastokeskus 2007, 149, 165–177.)  

Esimerkiksi Hämeenlinnan keskustassa sijaitseva Verkatehdas on entiseen tehdasmiljööseen syntynyt 

kulttuurikeskus, jossa toimivat muun muassa Hämeenlinnan taidemuseo, Hämeenlinnan Kaupungin-

teatteri, lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARX sekä monikäyttösali Kulttuuritukku. Verkatehtaalla 

on paljon yhteistä myös Lapuan Vanhan Paukun kanssa: molempiin on sijoittunut vanhaan tehdas-

miljööseen monipuolisesti kulttuurin tekijöitä ja kulttuuriorganisaatioita. Verkatehdas kuitenkin pro-

filoituu ennen kaikkea suurten konserttien ja tapahtumien järjestäjänä, ja monikäyttösali Kulttuuri-

tukku näyttelee tässä keskeistä roolia. Verkatehtaalle on suunnitteilla myös toimitiloja taiteilijoille. 

Verkatehdas ei ole vain toimitila, vaan se toimii myös yhteisenä nimittäjänä hämeenlinnalaiselle kult-

tuuritoiminnalle. Esimerkiksi Verkatehtaan musiikkisalin ja elokuvakeskuksen yhteydessä toimivassa 

lahjatavaramyymälässä on tarkoitus myydä Verkatehdas -logolla varustettuja tuotteita (http://www.

verkatehdas.fi/portal/).

Aiemmin luvussa 4.3 kuvattiin luovien alojen kehittämistä Cornwallissa ja todettiin, että nykyiset toi-

mijat kattavat siellä varsin hyvin eri kehittämistarpeet ja kehittämisen osa-alueet. Suurimpana puut-

teena alueella on kuitenkin ollut toimitilojen puute. Luovien alojen yritysten tarpeita kartoittaneessa 

tutkimuksessa (Brownridge & Lancaster 2005) on pohdittu mahdollisuutta sijoittaa vanhoihin koulu-

rakennuksiin luovien alojen kehittämistoimintoja sekä työtiloja taiteilijoille. Tavoite synnyttää luovien 

alojen keskus on lähtenyt siitä olettamuksesta, että luovien alojen yrittäjyys on kasvuala, mistä seuraa 

tulevaisuudessa huomattavia tilatarpeita. Tavoitteena onkin muodostaa reilun 12 000 asukkaan Red-

ruthissa sijaitsevasta entisestä koulualueesta (old Redruth Grammar School) luovien alojen yhteisö ja 

yrityskeskittymä ja näin tukea uusien yritysten syntymistä ja etenkin koko alan näkyvyyttä keskittä-

mällä neuvonta- ja opastuspalveluita yhteen pisteeseen. (Brownridge & Lancaster 2005, 14.)

Tilapäisillä kunnostuksilla on mahdollistettu useiden organisaatioiden asettuminen alueelle (mm. Cre-

ative Skills, Cornwall Arts Marketing, Cornwall Film Festival, Creative Unit). Suunnitteilla on paikan 

remontoiminen, joka alkaisi aikaisintaan vuoden 2008 aikana.  Kehityshanke, jossa alueesta tehdään 

luovien alojen keskus, kulkee nimellä “Development of the Redruth Creative Business Parc” (RCBP), 

ja hankkeeseen sisältyy kahden päärakennuksen korjaaminen, huonokuntoisten laajennusosien pur-

kaminen, korkeatasoisten uusien työskentelytilojen rakentaminen. Tavoitteena on luoda tilat noin 50 

toimistolle, studio/työskentelytilat noin 130 luovien alojen ammattilaiselle sekä neuvotteluhuoneita, 

kahvila ja näyttelytiloja.  

Viimekätisenä tavoitteena hankkeessa on synnyttää luovan alan yritystoiminnan tukemiselle yksi ko-

koava brandi, joka vahvistaisi alan profiilia ja jonka avulla voitaisiin päästä eroon alan palvelukenttää 

vaivaavasta sekavuudesta. Palvelujen tarjoajien taustaorganisaatioiden lähekkäinen sijainti helpot-

taa vielä tätä tavoitetta. Suunnitelmissa klusteroitumisen ajatus näkyy myös siten, että erityisesti nii-

den yritysten nähdään hyötyvän, jotka sijoittuvat alueelle palveluiden välittömään läheisyyteen. (vrt. 

Brownridge & Lancaster 2005, 67; ks. myös http://www.actcornwall.org.uk/RCIP_EOI_Brief_061220_

opt.pdf sekä http://www.creativeskills.org.uk/TheOldGrammarSchool.)
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Tietyllä tavalla kehitys Cornwallissa on kulkenut toisinpäin kuin esimerkiksi Lapualla; ensin on synny-

tetty toimintamalleja ja palveluja ja vasta tämän jälkeen niille on alettu luoda yhteistä fyysistä keskit-

tymää. Cornwallin luovien alojen keskittymistä ja yrityspuiston tarvetta käsitelleessä suunnitelmassa 

luova klusteri määritellään laajemmin osaamisintensiivisen keskittymän yhdeksi osaksi ja kuvataan 

osuvasti, kuinka tällaiset ympäristöt ovat monipuolisia vapaa-ajanviettopaikkoja.   

“A creative cluster includes non-profit enterprises, cultural institutions, arts venues and 
individual artists alongside the science park and the media centre. Creative clusters are 
places to live as well as to work, places where cultural products are consumed as well 
as made. They are open round the clock, for work and play. They feed on diversity and 
change and so thrive in busy, multi-cultural urban settings that have their own local dis-
tinctiveness but are also connected to the world.” (Brownridge & Lancaster 2005, 85.)

7.  Vanha Paukku – kulttuurikeskuksesta luovien alojen  
 yritystoiminnan kehdoksi?  

Vanhan Paukun tulevaisuuden näkymien sekä alueen tarjoamien toimintojen ja palvelujen hahmot-

tamiseksi haastateltiin 22 alueen kehittymiseen vaikuttavaa henkilöä. Mukana oli sekä Lapuan kau-

pungin edustajia, Vanhan Paukun alueella toimivia tahoja sekä muita sellaisia henkilöitä, joilla katsot-

tiin olevan yhteys joko Lapuan Vanhaan Paukkuun tai laajemmin kulttuuriyrittäjyyden edistämiseen. 

Kulttuuri- ja museotoimenjohtajaa ei haastateltu, koska hän oli osallisena selvitysprosessissa. Lisäksi 

itse kulttuuritoimen tulevaisuutta on käsitelty erillisessä opinnäytetyössä (Laurila 2007), jossa on haas-

tateltu sekä museo- ja kulttuuritoimenjohtajaa että kaupunginvaltuuston valtuustoryhmien puheen-

johtajia. Kyseisen opinnäytetyön perusteella luottamushenkilöt pitävät kulttuuritoimen nykytilaa ja 

toimintaperiaatteita yleisesti ottaen hyvänä (emt., 37).

Helena Teräväinen (2006) on väitöskirjassaan Vanhan Paukun suunnitteluprosessia tutkimalla sel-

vittänyt, miten kulttuuriympäristö muodostui kulttuurikeskuksen syntyprosessin aikana. Teräväisen 

väitöskirja sisältää ajatuksen, että vanha teollisuusalue syntyi kulttuurikeskukseksi ja -ympäristöksi 

sekä sanoilla että teoilla. Muutos tapahtui sekä konkreettisesti suunnittelemalla, rakentamalla ja kor-

jaamalla mutta myös merkitysten ja arvojen tasolla eli ihmisten mielissä ja puheissa. 

Koko alueen suunnitteluratkaisun ydin on päärakennuksessa Isossa Tehtaassa sijaitseva kaupunginkir-

jasto. Tehtaan ensimmäisessä kerroksessa on kirjaston lisäksi museo- ja näyttelytiloja sekä Ison Prässin 

kahvila. Toisessa kerroksessa on musiikkiopiston ja kansalaisopiston tiloja sekä niin sanottu Alajoki-

sali.  Iso Tehdas vihittiin käyttöön vuonna 1998. Korjaamisessa on pyritty säilyttämään rakennuksen 

ilmapiiri ja paikan henki tuomalla uudet toiminnat tiloineen vanhan rakennuksen sisään. Toinen iso 

tehdasrakennus, Työkalutehdas, muutettiin aluksi kevyillä korjauksilla aikuiskoulutuskäyttöön, ja nyt-

temmin siihen on sijoittunut myös iso kuntosali. Työkalutehtaan betonisiivessä on toiminut harrastaja-

teatterin tila Hiomo vuodesta 2001. Varsinainen yritystilojen saneeraaminen on alkanut Makasiinista, 

joka oli ennen keskusvarastona. Nykyään siinä toimii erilaisia lahjatavaraliikkeitä ja yrityksiä. Taidemu-

seo on valmistunut vuonna 2006. (Teräväinen 2006, 45–48.)

Alkuvaiheen suunnittelussa alueelle sijoitettavien toimintojen osalta vertailtavana oli kaksi mallia: kult-

tuurimalli ja yritysmalli, ja itse Paukku-projekti kehitti vielä yhdistelmämallin. Valtuusto päätti keväällä 

1994, että Vanhan Paukun tiloihin sijoitetaan yritys- ja kulttuurikeskus, mutta varsin pian esiin nousi 

kulttuurin tuomia etuja korostava varsinainen kulttuurimalli eli ruvettiin puhumaan kulttuurikeskuk-
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sesta. Näin ollen alueen nimeksi tuli Kulttuurikeskus Vanha Paukku, ja käytännössä alueelle onkin 

pääasiassa sijoittunut kulttuuritoimintoja. Aika pian tämän jälkeen eli Teräväisen haastatteluhetkellä 

vuonna 2002 oli alettu puhua ”kulttuuriyrittäjyydestä”.  Kulttuuriyrittäjyys esittäytyi erityisesti paikal-

lisena diskurssina, mutta sillä on yhtymäkohtia kulttuuriteollisuuden näkökulmaan ja valtakunnallisen 

kulttuuripolitiikan kulttuuriteollisuuden diskurssiin. (emt., 39–40, 287–298.)

Teräväistä (2006, 61) mukaillen voi todeta, että Vanhan Paukun tarinan jatkoa ja uusinta lukua ollaan 

kirjoittamassa. Alue ei ole vielä ”valmis” rakennetulta ympäristöltään tai toiminnoiltaan, mikäli kult-

tuuriympäristön voi ylipäätään milloinkaan sanoa tulevan valmiiksi. Esimerkiksi yksittäisiä rakennuksia 

on vielä saneeraamatta, ja puisen ruokalarakennuksen kohtalosta on käyty kädenvääntöä. Tilanne 

tätä kirjoitettaessa on se, että rakennus on suojeltu, mutta resursseja sen korjaamiseen ei ole. 

Teräväisen haastattelujen aikoihin vuonna 2002 toimijoiden puhunnassa ei ollut täysin vielä hahmot-

tunut kulttuurin laajentuminen kulttuuriteollisuuden suuntaan, enemmänkin käsitettä suunnattiin 

muiden kunnan vastuulla olevien palveluiden, kuten liikunnan ja hyvinvoinnin suuntaan (emt., 217). 

Nyt tavallaan kyseessä on mahdollisuus kulttuurin ja yrittäjyyden yhdistymiseen uudella tavalla. 

 

7.1  Kehittämisnäkemykset ja kehittämisen työnjako

Vanhan Paukun kulttuurikeskuksen alkuvaiheita leimasi vahvasti alueen olemuksen etsiminen: olisiko 

kyseessä ensi sijassa kulttuurikeskus vai pyrittäisiinkö alueelle saamaan yritystoimintaa? Alun perin ni-

meksi päätettiinkin ”Kulttuuri- ja yrityskeskus Vanha Paukku”, josta sana ”yritys” kului pian käytössä 

pois, kuten Teräväinen (2006) on todennut. Käytännössä mitään tiukkaa ja selkeää rajausta sen suh-

teen, millaiseksi alueen haluttiin kehittyvän, ei kuitenkaan tehty. Tätä kuvaa hyvin se huomio (emt. 

2006, 217), että kulttuurikeskuksen tuomat uudet mahdollisuudet kaikenlaiselle kulttuuritoiminnalle 

eivät olleet alun perin selvillä, vaan ne ovat kehittyneet ja hakeneet uomiaan tilojen valmistumisen 

jälkeen. Samanlainen tilanne koskee tietyssä mielessä alueen tulevaisuuttakin. 

Haastateltavilta tiedusteltiin sitä, kuinka selkeänä he näkevät alueen tulevaisuudensuunnitelmat ja 

mihin suuntaan he haluaisivat aluetta kehitettävän. Haastateltavien kommentteja leimasi se, että 

kaivattiin selkeämpää ja julkilausutumpaa suunnitelmaa alueen tulevaisuuden kehittämisestä. Oltiin 

epätietoisia siitä, onko alueen kokonaisvaltaisia suunnitelmia tehty ja jos niin keiden toimesta? Haas-

tattelut antavat kuvan prosessista, jota on lähdetty viemään eteenpäin osatavoittein, mutta jossa ei 

ole ollut selkeää visiota siitä, millaiseksi alueen haluttaisiin kehittyvän. Tämä on heijastunut myös 

kehittämistoimintaan. Esimerkiksi alueen toimijoiden välisiä työryhmiä, joissa mietittäisiin alueen tu-

levaisuutta, ei ole viime aikoina ollut haastateltavien mielestä riittävästi. 

”…mä olen varmaan ainakin viisi kertaa viimeisen vuoden aikana kysynyt, onko jokin 
kokonaissuunnitelma, onko jokin visio tehty joskus. Mä olen aina saanut hyvin epä-
määräisiä vastauksia suoraan sanoen. Mä olen heti alusta asti miettinyt, että mitähän 
tässä on oikein suunniteltu, mikähän on se kokonaisuus, mitä tässä tavoitellaan, missä 
aikataulussa on ajateltu näitä rakennuksia kunnostaa, mitkä ajatellaan pidemmän pääl-
le oikeasti säilyttää, mitkä mahdollisesti puretaan. Mä olen kauheasti ihmetellyt, että 
sellaista visiota, mikä tämä alue on, ei ole tehty silloin kun… tai voi olla tehty, mutta 
mä en vain tiedä sitä, en ole saanut sellaista paperia käteeni eikä kukaan ole kertonut 
mulle, mikä se visio on. Sitä olen aika monta kertaa ihmetellyt, että eikö tällaisen alueen 
suunnittelua ole lähdetty tekemään kokonaisvaltaisesti…”
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”Tämän alueen yksi ongelma on ilman muuta se, että tästä eteenpäin ei kuitenkaan 
ole niin kauheasti mietitty, että mitäs sitten. Mikä on se päämäärä, mihin pyritään, se 
ehkä puuttuu. Paljonhan täällä on perustavanlaatuista asiaa edelleen rempallaan. Meillä 
on täällä pieniä yksiköitä, jotka toimii irrallaan, niillä on paljon synergiamahdollisuuksia 
kaikissa asioissa. Se johtoajatus, että jos mä pärjään, niin siitä hyötyy kaikki…”

Teräväisen (2006, 177–179) mukaan alueen tulevaisuuden kannalta uhkatekijänä pidettiin sitä, että 

Vanhalla Paukulla ei ole kokonaisuuden organisoijaa eikä alueen tai toiminnan suunnittelijaa, jolloin 

yhtenäinen koordinointi puuttuu. Pelkona oli myös, että kehittäminen jää liian harvojen vastuulle, ja 

tapahtumille on liian vähän ideoijia. Tulevaisuuden haasteena onkin kokonaisvaltaisempi ote toimin-

tojen suunnitteluun. Tähän kuuluu myös vapaana olevien tai vapautuvien tilojen käytön huolellinen 

suunnittelu, mihin liittyen haastatteluissa tuotiin esiin, että alueelle sijoittuvien yritysten valinnassa 

täytyy jatkossa olla erityisen tarkkana ja pyrkiä valitsemaan alueelle sopivia yrityksiä. 

”…nyt perusta on valmis. Nyt nämä rakennukset on pääosin käytössä. Nyt olisi hyvä 
aika lähteä miettimään sitä ideaa vähän isommin, että mitä tää on, ja mitä haluttai-
siin. Nyt tämä jo vaatii uudisrakentamista kanssa, että tähän saataisiin lisää toimintoja. 
Jokaisen vapautuvan tilan käyttö pitäisi miettiä hirmu tarkkaan, että saataisiin toimiva 
kokonaisuus. Yritykset pitäisi valita tarkkaan, mutta se vaatisi sen kokonaisidean. Että 
onko tämä matkailupaikka, mikä ei mun mielestäni ole se paras idea, koska silloin se 
tarkoittaa, että houkutellaan väkeä Lapuan ulkopuolelta, jolloin se väkisin painottuu 
kesään, jolloin tämä olisi talvella kuollut. Mun mielestäni tätä pitäisi lähteä rakentamaan 
enemmän lapualaisten palvelukeskuksena. Ja sitten se, että jos tämä houkuttelee väkeä 
muualtakin, niin siinähän ei ole mitään huonoa. Painopiste pitäisi olla jokapäiväisessä 
käytössä. Siten saadaan oikeasti elävä…”

”On siitä keskusteltukin, että tällainen koordinaation, ei voi sanoa puuttuminen, mutta 
terävöittäminen olisi aiheellista.”

Kehittämisessä viime kädessä on kyse paljolti siitä, miten suunnitelmista viestitään ja kerrotaan, ja 

erityisen olennaista on yhteisen näkymän luominen ja ylläpitäminen. Koska kehittämistoiminta on 

pitkälti kehittäjien persoonien varassa, on oltava ”soihdunkantajia”, joita alueen muut toimijat voivat 

seurata. Olisi myös oltava julkilausuttu ja yhteisesti jaettu suunnitelma lähivuosille, jolloin resursseja 

säästyisi sen miettimiseltä, mitä tulevaisuudessa tavoitellaan ja mitä toimenpiteitä tullaan seuraavaksi 

tekemään. Tällaisen strategian syntyprosessi ei saisi kuitenkaan olla muodollinen, vaan mukanaolevil-

le tulisi syntyä vaikutelma siitä, että se ikään kuin syntyy ”itsestään”.

Haastatteluista hahmottui eräs jakolinja sen suhteen, nähtiinkö Vanha Paukku lähtökohtaisesti kun-

nallisten kulttuuripalveluiden keskuksena vai matkailukohteena, jota tulisi kehittää alueen ulkopuoli-

sia kävijöitä silmällä pitäen. Mielenkiintoista on huomata, että Teräväisen (2006, 178) aineiston valos-

sa paikkaa pidettiin enemmän matkailukohteena ja tapahtumapaikkana kuin lapualaisten kulttuurin 

peruspalvelujen tuotantopaikkana, jollaiseksi se on kuitenkin rakennettu. Nytkin erityisesti yrittäjien 

haastatteluissa toivottiin painotusta matkailulliseen suuntaan. Tosin alueen ytimenä halutaan jatkossa 

pitää sitä, että kyseessä on kulttuurikeskus, joka tarjoaa kunnallisia kulttuuripalveluja lapualaisille.

Vaikka nämä kaksi kehittämissuuntaa eivät ole toistensa poissulkevia, on näkemyseroilla vaikutusta 

alueen kehittämistoimintaan. Kyse on esimerkiksi siitä, missä määrin aluetta linkitetään alueen tai 

maakunnan muuhun matkailutarjontaan ja matkailumarkkinointiin tai miten aluetta kehitetään niin, 

että se olisi entistä houkuttelevampi matkailun käyntikohteena ja kykenisi uudistamaan tarjontaan-

sa. Kulttuurikeskus- ja matkailun käyntikohde -näkökumien yhteensovittamista ei silti haastatteluissa 
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nähty ylipääsemättömän hankalana. Erilaisissa näkemyksissä voi pikemminkin tulkita olevan kyseen 

siitä, miten kulttuuri- ja matkailupalvelut määritellään. 

”Se se varmaan suurin ongelma onkin sen kehittymiseen, jos sitä ei haluta selvästi tehdä 
matkailukohteeksi, niin silloin se on kunnallinen palvelujen tarjoaja. Nimenomaan, että 
siellä on kirjastot ja kansalaisopistot, mitkä toimiikin hyvin. Mun mielestäni ne toimii 
erittäin hyvin, mutta jos sitä haluaa kehittää siitä eteenpäin. Mulle on moni sanonut, 
että hän meni nyt vasta ensimmäisen kerran sisälle, kun hän on lukenut, että siellä on 
kirjasto ja kansalaisopisto lukee isolla siinä, että eihän kukaan ulkopaikkakuntalainen 
lähde välttämättä Lapuan kirjastoon, että siellähän oli tosi hieno kahvio ja näyttelyjä. 
Että kukaan ei ole hänelle sanonut, että siellä on tällaista, vaikka olisi ohi ajellutkin. Että 
se palvelee hyvin kaupunkilaisten tarpeita. Nyt pitäisi kyetä kehittämään se toinen puoli 
siihen.” 

”Se rahoituspohja ei toimi, jos se on puhtaasti julkiselta pohjalta. Näen, että kulttuurin 
ja matkailun etäisyys toisistaan on hyvin pieni. Aika moni näistä nykyisistä palveluista 
voidaan laskea matkailupalveluiksi. Ne tukee toisiaan.”

”Matkailijat käyvät katsomassa rakennuskulttuurinkin kannalta, mutta en mä usko, että 
tämä matkailijoilla pelkästään pysyisi pystyssä, että ydintoimintana tarvitaan kunnan 
kulttuuritoimintaa. Tämä pitää tämän hengissä ja elävänä joka päivä. Ei kukaan halua 
tulla mitään monumenttia katsomaan. Että se turismi on tietynlainen osa, mutta ei voi 
sitä pelkästään olla. Tää on kuntalaisten kulttuurikeskus, ja muut tulee kattomaan, mitä 
täällä on tarjolla. Kuitenkin näin päin.  

”Tietysti se, että se kehittyisi matkailukohteena, niin sitten sanotaan, että se tarvii lisää 
uusia ja nimenomaan oikeanlaisia toimijoita, jotka matkailijoita kiinnostavat. Ne pitäisi 
pystyä sinne erittelemään, että nämä on kaupunkilaisille ja nämä on sitä matkailua. Että 
se ei ole mun mielestäni vielä oikein selvä. Ne pitäisi pystyä eriyttämään. Jos sen pystyy 
omassa päässään tekemään, niin mä uskon, että aivan siinä missä mikä tahansa matkai-
lukohde Suomessa, se pystyy kehittymään korkealle tasolle. Tässä kuitenkin alueella on 
paljon valmiita vetonauloja…”

Kokoavasti voi todeta, että haastateltavien mielestä alueen tulevaisuuden kehittämistä koskevat eri 

tahojen näkemykset ovat riittävän yhteisiä. Kehittämistahtoa ja kehittämisen ilmapiiriä pidettiin kai-

ken kaikkiaan hyvänä. Mittavimmat investoinnit ja ”vaikeimmat vaiheet” nähdään tehdyn, minkä 

koetaan helpottavan jatkossa toiminnan kehittämistä. Mahdollisena uhkana tuotiin jopa esiin tietyn-

lainen tuudittautuminen ja tyytyväisyys nykytilanteeseen. Haastatteluissa Vanhan Paukun ”henkeä” 

kiiteltiin erikseen ja todettiin, että siellä toimivilla on hyvä asenne tekemiseen ja että tarvittaessa 

pystytään puhaltamaan yhteen hiileen.  

”Kaikilla on halu rakentaa sinne lisää ja korjata niitä vanhoja rakennuksia, mutta osa 
porukasta on toistakin mieltä, että sinne ei enää rahaa panna. (…) Kyllä mulla sellainen 
vaikutelma on, että koko ajan tehdään. Mutta pohjaton kaivohan se on, että korjaa-
mista riittää. Mutta sitähän pitää kehittää. Siihen on niin paljon pantu euroja, ja halua 
tuntuu olevan.” 

”se on ongelmallinen siinä suhteessa, että tähän on pantu paljon rahaa eikä kaikki 
päätöksentekijöistä näe kulttuurin ja sivistyksen merkitystä kovin suurena. Mutta jos 
investointeina ajatellaan jatkossa, niin ne ei ole läheskään sitä mittaluokkaa kuin tähän 
asti.”

Muutamien haastateltavien kanssa keskusteltiin siitä, miten Vanha Paukku suhteutuu muihin Lapuan 

kärkihankkeisiin ja mitä nämä projektit merkitsevät Paukun alueen kehittämisen kannalta. Haastatte-

luista ei välittynyt sellaista vaikutelmaa, että Vanha Paukku jäisi jotenkin muiden hankkeiden jalkoihin 
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tai että mielenkiinto alueen kehittämistä kohtaan olisi menetetty vaikkakin uutuudenviehätys alueen 

kehittämisen suhteen on jo kadonnut.  

”Paukun alueen kehittäminen on priorisoitu aivan ykköshankkeeksi. Joskushan jonkin 
pitää tulla ainakin osin valmiiksi, että ei voida jatkuvasti panostaa vain yhteen kohtee-
seen.” 

”Paukun alue on vähän arkipäiväistynyt jo. Siitä on se uutuudenviehätys jo kadonnut. 
Tämä on nyt tulikasteensa saanut ja tämä on täydessä toiminnassa. Vaikka ei ole vielä 
valmis. Jos päätöksentekijän kannalta katsotaan, niin Novapark on se ykkönen ja kau-
pungin väkiluvun kasvattaminen, joka on suorassa suhteessa kulttuuri- ja vapaa-ajan 
tarjontaan.”

Kysyttäessä, mitkä ovat keskeisimpiä tahoja, jotka määrittävät ja vaikuttavat siihen, miten alue kehit-

tyy, kaupungin rooli nostettiin vahvasti esille. Haastatellut näkevät kaupungin roolin alueelle sijoittu-

neiden toimijoiden yhteistoiminnan organisoijana, aktivoijana ja koordinoijana. Myös kulttuuritoimea 

ja kulttuuritoimenjohtajaa pidettiin aktiivisena ja muita aktivoivana tahona, mutta toivottiin, että 

myös alueen muutkin toimijat kuin kulttuuritoimi ”avautuisivat ulospäin” ja hakisivat yhteyttä tois-

tensa kanssa. Kokoavasti sanottuna alueen toimijat näkivät, että heidän roolinaan on kehittää ideoita 

ja antaa syötettä kehittämiselle, mutta että kaupungilla on edelleen vastuu kehittämisestä. Erityisesti 

haastatellut yrittäjät toivovat, että Lapuan kaupunki on vahvasti mukana muun muassa markkinoin-

nista vastaavana. 

”…Toivoisin, että Lapuan kaupunki on siinä vahvasti mukana, me kaikki tällä hetkellä 
nähdään, että kaupunki olisi ainakin jonkin aikaa siinä sellaisen veturin roolissa. Ehkä 
sitten, kun se lähtee hyvin menemään, niin on helpompi jatkaa yhdessä.”

”mehän ollaan kokoonnuttu yrittäjät ja kaupunki ja kulttuuritoimi sen asian tiimoilla, ja 
siellä on aivan hyviä ajatuksia tullut. Mutta se, että ne toteutettaisiin, että ne saataisiin 
vietyä loppuun asti, niin se luonnollisesti jää kaupungille. En tiedä kuka on se henkilö, 
jonka pitäisi toteuttaa ne. Kuuluuko se matkailulle vai kulttuuritoimelle.” 

”Tiettyjen taustaedellytysten luominen kuuluu julkiselle sektorille ja kunnille. Lapuan 
malli on ollut se, että kaupungin rooli on ollut tämän infran tekeminen. Nyt me tyrkyte-
tään sitä toimintamallia kolmannelle sektorille tai yksityisille yrityksille. Mikä olisi meidän 
askel sitten.”

”Kyllä se on kaupunki selkeesti, koska kaupunki tän omistaa ja suurin osa näistä, mitä 
täällä on, on tavalla tai toisella kaupungin juttuja, niin kyllä tämä kaupungin homma 
selkeesti on. Se, että tässä varmaan, en tiedä, millaista roolia kaupunki haluaa tule-
vaisuudessa pitää, niin sellaisesta olisi kiva kuulla, vähän tulevaisuudensuunnitelmista. 
Mitä tähän aiotaan. On ihan hyvä, että kaupungilla on vahva rooli tässä, että tämä ei 
muutu ihan markkinapaikaksi. Se, että on joku, joka tietyssä mielessä valikoi, minkälais-
ta toimintaa tänne tulee. Omankin toiminnan kehittämisen kannalta se olisi ihan hyvä, 
että olisi jotenkin se, että mitä toi isäntä tässä ajattelee ja suunnittelee.”

Haastateltavilta tiedusteltiin vielä erikseen sitä, missä määrin kaupungin kulttuuritoimi voi tukea kult-

tuuriyrittäjyyden kehittämistä ja millaisessa roolissa kulttuuritoimi voi tässä toimia. Kulttuuritoimen 

roolina nähtiin pikemminkin kehittää ihmisiä kuin elinkeinoja. Siis kyseessä ei jatkossakaan voi ensi 

sijassa olla erilaisten yrityskehityspalveluiden tarjoaminen. Kulttuuritoimen ja erityisesti kulttuuritoi-

menjohtajan roolista todettiin, että hän on eräänlainen ohjaaja ja promoottori, joka antaa työkaluja 

alueen asukkaille kehittää omaehtoista toimintaa. Kulttuuritoimenjohtajan työnkuvan kannalta haas-

tavaa on se, että työhön kuuluu sekä tulevaisuuden visiointia ja strategisten linjausten tekemistä sa-

malla kun hänen tulee olla yksittäisten ihmisten käytettävissä. Työ on siis ajankäytöllisesti tasapainoi-
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lua ruohonjuuritason tarpeiden täyttämisen ja toimintojen strategisen suunnittelun ja kehittämisen 

välillä. Kulttuuritoimea kiiteltiin erityisesti sitä, että se on ottanut koulut vahvasti mukaan toimintaan 

ja nostanut kansainvälistymisen keskeiseksi teemaksi. Käytännössä jo nykyisellään toiminnassa kult-

tuuri-, kansainvälisyys- ja yrittäjyyskasvatus limittyvät, mutta tulevaisuudessa entistä enemmän. 

Laajaa keskustelua erillisestä Vanhan Paukun kehittämisyhtiöstä ei ole käyty, mutta lähtökohtaisesti 

poissuljettuna ajatuksena sitä ei pidetty. Kehittämistä varten erikseen palkattua henkilöä ei kuiten-

kaan pidetty tarpeellisena, vaan nykyisiä henkilö-, ajankäyttö- ja osaamisresursseja kohdentamalla 

nähtiin saavutettavan etuja kehittämisessä. Sitä vastoin esiin nostettiin ajatus Vanhan Paukun yhdis-

tyksestä, johon alueen toimijat voisivat liittyä ja jonka kautta yhteistoimintaa ja samalla myös yhteistä 

”paukkulaista” identiteettiä voitaisiin luoda. Hieman vastaavanlaisia malleja on muissakin kulttuuri-

teollisissa yhteisöissä tai esimerkiksi teknologiakeskuksissa, joissa eri toimijatahojen välistä vuorovai-

kutusta lisäämään on järjestetty muun muassa erilaisia tilaisuuksia ja yhteistä vapaa-ajantoimintaa. 

Yhtenä hyvin konkreettisena ehdotuksena on Vanhan Paukun toimijoiden intranet, joka toimisi Pau-

kun internet-sivujen yhteydessä.   

”Joku multa kysyikin, että eikö tätä ole yhtiöitetty, mutta se oli vähän hankalaa, kun 
tässä oli kuitenkin valtion rahaa näissä kirjaston ja museon rakentamisessa, ei sitä niin 
vain yhtiöitetty. Enkä mä tiedä, olisiko se sen paremmin mennyt.”

”Siinä voisi olla, että voisiko kaupunki olla organisaattorina siinä, pyörittää jonkinlais-
ta yrittäjien yhteistoimintaa. Olisi edes yhteisiä palavereita, joissa suunniteltaisiin jotain 
joulun toimintaa tai jos on jotain kulttuuritapahtumia tulossa. (…) Sillalailla voisi olla 
enemmän yhteistyötä, että mietittäisiin yhteisiä teemoja. Se voisi olla, mutta mä tiedän, 
että yrittäjät on aika kiireisiä, ei ne jaksa, mutta jos olisi kaupunki organisaattorina. Se 
saattaisi toimia. Että olisi jokin tällainen Paukun yhdistys, siihen kannattaisi kuulua kaik-
ki toimijat, on ne yrityksiä tai yhteisöjä. Kaapelitehtaallahan esimerkiksi on, en tiedä, 
kuinka tiivistä toimintaa se on. Mutta siitä tulisi jotain yhteishenkeä sille, että tämä on 
meidän alue tai kulttuurikeskus, että mitä sille tehdään.”

”…Ehkä nyt päästään siihen, että se paukku on se toimintayksikkö, siellä on ollut ne 
omansa. Ehkä se nyt porukka alkaa kattoa sitä kokonaisuutta. Ehkä se siihen suuntaan 
lähtee…”

Kokoavasti voi sanoa, että Vanhan Paukun alue kehittyy tulevaisuudessa positiivisesti, joskin vastaa-

jasta riippuen kehitysvauhti nähtiin erilaisena. Alueelle odotetaan sijoittuvan uusia yrityksiä, ja tule-

vaisuuden kehitystä laajemminkin koettiin leimaavan liiketoiminta-ajattelun vahvistuminen kaikessa 

toiminnassa. Alueen yhtenä kivijalkana nähtiin tulevaisuudessakin historia ja sen tuotteistaminen. 

Lapuan kulttuuritoimintojen kehittämisen aktiivisuuden koettiin vaikuttaneen positiivisesti koko Här-

mänmaahan, mutta silti toivottiin Lapuan ajattelun vahvempaa levittämistä.   

”Tuskin tämä enää kovin suuresti muuttuu. Tämä yrityspuoli saattaa muuttua, niitähän on 
nytkin jo vaihtunut vuosien mittaan. Kyllä kai me muut tässä pysytään aika pitkään.” 
 
”Varmasti nämä yritykset, jotka alueella nyt toimii, niin toimii siellä yhä edelleenkin. 
Ehkä joitain uusia kulttuurialan yrittäjiä, että sen tyyppisiä yrityksiä etabloituisi alueelle, 
joka tukisi tätä nykyistä toimintamallia.”

”Veikkaan, että liiketoimintaa tulee lisää. Uskon, että semmonen nykyinen olemassa 
olo, niin sen tueksi tulee bisnestouhua lisää, nimenomaan niihin toimintoihin liittyviä. 
No ravintolatoimintaa siellä on, mutta mä uskon, että se voimistuu siellä. Myös nämä 
kädentaidot ja musiikkibisnes. Kyllä se rahan maku tulee siihen mukaan, toiset ei ehkä 
tykkää siitä. Tää maailma menee siihen suuntaan, että se bisnesajattelu tulee joka paik-
kaan. Se vain on pakko.”
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”Se on perustunut kahteen asiaan: se rakentuu historian varaan. Se oli se lähtökohta 
alunpitäen. Ei se tietysti koskaan muutukaan. Se pysyy ehkä ennallaan. Meillä on aika 
monta museota siellä, lisätäänkö sitä tarjontaa vai ei, se on toinen juttu.”

”No esimerkiksi kaikki työ, mitä Lapualla on tehty, siellä on tehty sellaista ajattelua, mitä 
pitäisi levittää koko tälle alueelle. Mutta paljon se kyllä vielä vaatii lisää.”

Keskusteltaessa hyödyntämättömistä mahdollisuuksista ja uusista avauksista Lapuanjoki nähtiin ny-

kyisellään vielä melko hyödyntämättömänä resurssina. Esitettiin myös, että Paukku voisi olla ”kult-

tuuristen kokeilujen paikka”, jossa eri taiteenalojen ihmiset voisivat työskennellä yhdessä tai jossa 

kulttuuriset ja vaikkapa tekniset ratkaisut yhdistettäisiin. Tulevaisuudessa juuri luovilla rajapinnoilla 

toimivien kulttuurialojen onkin arvioitu omaavan eniten taloudellista kasvupotentiaalia. Luovia raja-

pintoja ovat muun muassa matkailu, hyvinvointipalvelut, media- ja informaatioteknologian alat (pe-

liteollisuus jne.) sekä muoti- ja mainosteollisuus, joiden tuotantoprosessit kytkeytyvät kulttuuriseen 

osaamiseen ja sisältöihin. Kyse ei ole puhtaista kulttuuriammateista, vaan pikemminkin aloista, joiden 

sisällöissä (mm. design) on yhteys kulttuuriseen merkitystuotantoon. (vrt. Kainulainen ym. 2008, tu-

lossa)

Kaiken kaikkiaan erilaisia esiin nostettuja uusia avauksia yhdistää se, että niiden toivottiin nykyistä 

useammin olevan Vanhan Paukun eri toimijoiden välisiä yhteishankkeita. Myös sitä painotettiin, että 

erilaisten yhteisesti synnytettyjen tapahtumien ja toimintojen tulisi olla sellaisia, että ne houkutteli-

sivat mahdollisimman monenlaisia kävijäryhmiä eivätkä ”lokeroisi” Vanhaa Paukkua vain tiettyjen 

kohderyhmien käyntikohteeksi.   

7.2  Vanhan Paukun tunnettuus ja vetovoima

Vanhan Paukun tunnettuutta ja vetovoimaa voidaan tarkastella kolmesta eri näkökulmasta. Ensinnä-

kin kyse on laajimmillaan Vanhan Paukun roolista koko Lapuan tunnettuuden parantajana ja veto-

voiman lisääjänä. Toisena näkökulmana on Paukun alueen vetovoima käyntikohteena ja kolmantena 

voidaan vielä erottaa alueen houkuttelevuus sinne sijoittuvien toimijoiden ja yritysten näkökulmasta.  

Haastatteluissa keskityttiin erityisesti kahteen jälkimmäiseen näkökulmaan. Vaikka Vanhan Paukun 

vetovoima ja houkuttelevuus ovat kulttuurikeskuksen reilun viidentoista vuoden olemassaolon ai-

kana viimeisten vuosien aikana lisääntyneet, alueen vetovoimaan suhtaudutaan silti vielä varauksin. 

Nykyisellään Vanha Paukkua ei nähdä riittävän houkuttelevana toimintaympäristönä kulttuurialan 

toimijoille sijoittua, vaikka siinä mielessä aluetta voidaan pitää houkuttelevana, että tyhjiä tiloja ei 

juuri ole. Varsinaisesti houkuttelevuudesta voidaan puhua kuitenkin vasta silloin, kun paikka kykenee 

houkuttelemaan esimerkiksi jonkin tunnetun (kulttuuri)yrityksen toimipisteen. 

Houkuttelevuuden ja vetovoimaisuuden lisäämiseksi nähtiin tarvittavan enemmän toimintoja ja käyn-

tikohteita sekä kokonaisuuden tunnettuuden lisääntymistä. Lapuan Vanha Paukku on ”konseptina” 

kiinnostava, mutta alueelta puuttuu haastateltujen mielestä vielä toimijoita ja elävyyttä. Se, millaisia 

yrityksiä alueelle pitäisi houkutella, vaatisi tarkan analyysin siitä, keitä alueella käy, tai keitä sinne 

erityisesti haluttaisiin houkutella. Tätä tulisi tarkastella myös suhteessa koko maakunnan palvelutar-

jontaan. Kyseessä olisi siis tietynlainen asiakasvirta-analyysi suhteessa muihin kulttuurin ja matkailun 

käyntikohteisiin.
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Positiivinen näkyvyys ja hyvänä esimerkkinä toimiminen esimerkiksi maakuntalehdistössä kertoo kult-

tuuripalveluihin satsaamisesta ja luo alueellisesti positiivista imagoa. Haastatellut kuitenkin kokivat, 

että paikallisesti on jopa olemassa harhakuva alueen hyvästä tunnettuudesta. Vaikka alueellisesti ja 

tietyissä suhteellisen kapeissa kohderyhmissä kansallisestikin Vanhalla Paukulla on tunnettuutta, on 

yleinen tunnettuus edelleen suhteellisen vähäistä Lapuan ja Etelä-Pohjanmaan ulkopuolella. Ulkopuo-

listen kuva alueesta ja sen toiminnoista on edelleen haastateltavien mukaan häilyvä.  

Haastateltavat pohtivat myös sitä, kuinka paljon Vanha Paukku vaikuttaa esimerkiksi ihmisten muut-

topäätöksiin tai jopa yritysten sijaintipäätöksiin. Paukun roolia ja vaikutusta kaupungin vetovoiman 

kannalta on vaikea erottaa, mitä kuvaa hyvin erään haastateltavan toteamus.  

”Kyllä jos perhe muuttaa, niin millaiset harrastusmahdollisuudet on, ja ne käy yleensä 
kattomassa tämän meidän kirjaston ja toteavat, että jestas, täällähän on tätä ja tätä. 
Kyllä tämä kulttuurikeskus yksi tärkeä osa sitä on, mutta ei tänne varmaan muuteta 
pelkästään tämän takia.”  

Tulevaisuudessa joka tapauksessa entistä enemmän sellaiset vaikeasti määriteltävät asiat kuten kau-

punkikulttuuri tai kaupungin ilmapiiri, vaikuttavat kaupungista syntyviin mielikuviin. Näillä on merki-

tyksensä kun ihmiset tekevät muuttopäätöksiään tai yritykset sijoittumispäätöksiä. Ei esimerkiksi kiin-

nitetä niinkään huomiota siihen, millainen kulttuuritoimen tila tai yksittäiset palvelut kunnassa ovat, 

vaan siihen, millainen henkinen ilmapiiri kaupungissa vallitsee. Kaupunkikulttuuri-ulottuvuus laajasti 

ymmärrettynä voi koskea kaupunkiorganisaation ja elinkeinoelämän välisiä suhteita tai toimintakult-

tuuria. Kaupunkien ja alueiden imagonrakentamisessa ei olekaan kyse yksinomaan markkinoinnista 

ja mainoskampanjoista vaan kokonaisvaltaisesta kehittämisprosessista, joka koskee koko kaupunki-

suunnittelua ja alueellista kehittämisestä. (vrt. Äikäs 2004, 26, 37, 74–75.) 

Mielikuvamarkkinoinnista on tullut alueellisessa kehittämistyössä kilpailutekijä, johon kunnat ja kau-

pungit panostavat yhä enemmän voimavaroja. Kuntien menestyksen ja kilpailukyvyn kannalta veto-

voimalla ja kiinnostavalla imagolla nähdään olevan suuri merkitys, koska niiden on houkuteltava ja 

vieteltävä alueilleen erilaisia toimijoita; matkailijoita, asukkaita, työntekijöitä ja yrityksiä. Myös maa-

seudun kilpailukyvyn kannalta vetovoimalla ja imagolla on keskeinen merkitys erityisesti matkailu-

elinkeinon kannalta. Haasteena vetovoimaisen matkailuimagon tuottamisessa voidaan pitää yhtäältä 

riittävää erottautumista muista vastaavista alueista ja toisaalta negatiivisia mielleyhtymiä aiheuttavien 

stereotypioiden uusintamisen välttämistä. (vrt. Kainulainen ym. 2008, tulossa.) 

Käytännössä imagotyö realisoituu imagomarkkinoinnissa. Lapuan kaupunki on profiloitunut vahvasti 

”perhekoon kaupunkina” ja pyrkinyt luomaan oman erottuvan ilmeensä kaupunkimarkkinoinnis-

saan. Nykyisellään ei voi väittää, että Vanha Paukku olisi ollut mitenkään korostuneesti esillä La-

puan kaupunkimarkkinoinnissa; pikemminkin päinvastoin. Kuten Teräväinen (2006, 254, 283) tote-

aa, Vanhan Paukun kulttuurikeskuksen rakentuminen on muokannut Lapuan imagoa positiiviseen 

suuntaan ja tarjonnut lisän alueen imagomarkkinointiin. Silti siitä ei ole haluttu tehdä paikkakunnan 

imagomarkkinoinnin selkeää kärkeä. Vanhan Paukun tunnettuuden lisääminen ja markkinointi tulee 

jatkossakin nähdä osana Lapuan imagomarkkinointia, mutta silti sen tulee pärjätä omillaan ilman 

muuta kaupunkimarkkinointia. Toki kyse on toisiaan täydentävistä asioista, mikä näkyy muun muassa 

tietyssä määrin yhteisenä visuaalisena ilmeenä. 

Alueen yhteismarkkinoinnin koetaan olevan vielä aivan alkuvaiheessa, ja sen toivottiin olevan tulevai-

suudessa aktiivisempaa. Lyhyesti sanottuna yrittäjät haluavat enemmän näkyvyyttä. Haastatellut eivät 
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näe järkevänä vaihtoehtoa, että kaikki Vanhan Paukun toimijat mainostaisivat yksinomaan itseään, 

joten yhteismarkkinointi nähdään järkevänä vaihtoehtona. Käytännössä on ollut yhteisilmoituksia, 

joiden visuaalisessa ilmeessä on yhtymäkohtia muuhun Lapuan kaupunkimarkkinointiin, mutta myös 

Vanhan Paukun oma ilme. Myös radiomainontaa on käytetty muun muassa taidemuseon markkinoin-

nissa. 

Yhteismarkkinoinnissa on haastavaa saada sovitettua erilaiset näkyvyystarpeet yhteen, koska alueen 

toimijat edustavat erilaisia taustoja, ja yrityksetkin ovat erikokoisia. Peruskysymyksenä alueen yhteis-

markkinoinnissa on, markkinoidaanko yksittäisiä yrityksiä vai missä määrin markkinoidaan Vanhaa 

Paukkua kokonaisuutena? Haastateltavat eivät nähneet asiaa joko–tai -tilanteena, mutta silti näke-

myksistä voi tulkita toiveen vahvemmasta Vanhan Paukun markkinoinnista. Ylipäätään toivottiin alu-

een sisäisen ja ulkoisen tiedottamisen terävöitymistä ja pitkäjänteistymistä, millä tarkoitettiin muun 

muassa sitä, että tiedetään ajoissa etukäteen, mitä tapahtumia on tulossa. Lisäksi yhteismarkkinoin-

nin luonnollisena vetäjänä ja vastuutahona nähdään Lapuan kaupunki, ehkäpä jo siitäkin syystä, että 

muuta kokoavaa tahoa kuten esimerkiksi alueen toimijoiden yhteistä yhdistystä saati alueen kehittä-

misyhtiötä ei ole. 

Haastatteluissa pohdittiin myös sitä, tulisiko yhteismarkkinoinnin pohjaksi pyrkiä synnyttämään Van-

han Paukun brandi (merkkituote), joka kattaisi alueen toiminnat ja jota käytettäisiin alueen yhteis-

markkinoinnin tai laajimmillaan koko alueen kulttuuriyrittäjyyden markkinoinnin pohjana. Haastatel-

tavat kokonaisuudessaan olivat sitä mieltä, että Vanhan Paukun brandia tulee ehdottomasti pyrkiä 

tavoittelemaan. Se koetaan realistiseksi ja tavoittelemisen arvoiseksi asiaksi, joskin sen synnyttämi-

seen nähdään tarvittavan paljon aikaa ja resursseja. Haastatellut erosivatkin mielipiteiltään toisistaan 

koskien brandia, sillä osa heistä näki, että Vanha Paukku on jo jonkinlainen brandi kun taas toisten 

mielestä aitoon erottautumiseen ja merkkituotteeseen on vielä pitkä matka. Muutamat haastatelta-

vat painottivat, että vasta seuraavat 20 vuotta näyttävät, syntyykö brandi vai ei. Aikajänne nähtiin siis 

varsin pitkänä, ja samaan hengenvetoon todettiin, että Vanhan Paukun historia kulttuurikeskuksena 

on kuitenkin suhteellisen lyhyt. Brandi perustuu hyvään maineeseen ja laajalti jaettuun käsitykseen 

kohteen hyvästä mielikuvasta (vrt. Äikäs 2004, 58). Brandin kannalta olennaista on tuotelupaus; eli 

Vanhan Paukun tapauksessa jokaiselle alueelle saapuvalle pitää olla lupauksen mukaista annettavaa. 

Brandin syntymisen nähtiin tiivistetysti sanottuna edellyttävän kehittämistoiminnan terävöittämistä, 

oikeanlaisia henkilöstöresursseja ja yhteistä tahtotilaa eri sektorien välillä. Haasteena on myös jatku-

vuuden ja uudistumisen välinen yhteys: koko ajan pitäisi tulla jotain uutta, että kävijävirrat säilyisivät 

mutta silti alueen pitäisi säilyä ”samana”, jotta mielikuva kohteesta voisi rakentua. 

Erityisesti Verkatehdas Hämeenlinnassa on pyrkinyt rakentamaan omaa Verkatehdas-brandiaan, joka 

toimisi itsenäisesti ilman Hämeenlinnan kaupungin imagon vetoapua. Todettiin kuitenkin, että Van-

han Paukun kohdalla järkevämpää olisi pyrkiä puhumaan nimenomaan Lapuan Vanhasta Paukusta, 

jotta alue osattaisiin sijoittaa myös maantieteellisesti. Lisäksi voidaan ajatella, että Vanhan Paukun 

kulttuurikeskus saa vetoapua myös Lapuaan liitettävistä merkkiarvoista. Haastateltavat näkivät, että 

brandin tulee rakentua alueella olevien toimintojen ja palvelujen varaan, joita yksittäiset tapahtumat 

tukevat. Brandin ytimenä nähtiin se, että alueen on oltava monipuolinen. 

Brandin vahvistumisen koettiin jopa edesauttavan Vanhan Paukun alueen kehittämistä jatkossa. Se 

siis ruokkisi alueen kehitystä. Osana brandia tuotiin esiin nimenomaan kulttuuriyrittäjille suunnattavat 

palvelut. Eli Vanha Paukku voisi profiloitua paikkana, josta saa kulttuuriyrittäjyyttä tukevia kehityspal-

veluja. 
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”Se olisi aika jännä, jos Vanha Paukku voisi sillä lailla nostaa tätä omaa profiiliaan tai 
brandiaan, että täältä saisi jotain sellaistakin, (…) että se profiloituisi siihen, että se ot-
taisi haltuunsa sen yrittäjyydenkin vähän toisella tavalla…”

7.3  Vertailu muihin kulttuurikeskuksiin ja kulttuuriteollisiin 
 klustereihin

Haastatteluissa pohdittiin miten Lapuan Vanha Paukku eroaa muista maamme vastaavista kulttuuri-

keskuksista tai kulttuuriteollisista klustereista ja mikä Vanhassa Paukussa on erityisen omaleimaista. 

Alueen historia nähtiin yhtenä vetovoimaisena ja omaleimaisena, muista keskuksista erottavana te-

kijänä, ja historian taltioimiseen, esittelemiseen ja tuotteistamiseen liittyviä toimijoita onkin alueella 

runsaasti. Tosin muissakin entisiin teollisuuskiinteistöihin saneeratuissa kulttuurikeskuksissa historian 

esittely on vahvasti läsnä. 

Haastatteluissa spontaanisti esiin nousseita muita kohteita olivat Finlaysonin alue Tampereella, Ver-

katehdas Hämeenlinnassa, Pohjan kunnassa sijaitseva Fiskars, Kenkävero Mikkelissä, Kaapelitehdas 

Helsingissä, Akun Tehdas Ylöjärvellä sekä Malmi-talo Helsingissä. Mitään tyhjentävää ”kilpailija-ana-

lyysia” ei pyritty tekemään eikä suoria vertailuja useimpien kohteiden kanssa voikaan tehdä, koska 

niiden mittakaava ja asiakaspotentiaali ovat suurempia johtuen niiden sijainnista. Vertailukohtia silti 

haettiin pohtimalla muun muassa sitä, profiloituuko Vanha Paukku nykyisellään ostosmatkailukoh-

teena, kuten esimerkiksi Kenkäveron käsityömatkailukohde Mikkelissä. Varsinaisten ostosmatkailu-

kohteiden kanssa Vanhan Paukun alueen ei kuitenkaan nähty nykyisellään kannattavan ryhtyä kilpai-

lemaan, sillä puhtaasti kaupallinen tarjonta on alueella kuitenkin liian vähäistä. Ongelmana eräs haas-

tateltava näkikin sen, että tällä hetkellä kansallisesti erilaisia kulttuuriteollisuuskeskuksia rakennetaan 

liian vahvasti sen olettamuksen varaan, että kulttuuriteollisuuden vetoarvo olisi verrattavissa isoihin 

kauppakeskuksiin ja että kulttuurikeskusten tarjonta imisi huomattavia kävijävirtoja.

Toinen pohdinnan aihe oli se, missä määrin Vanhaa Paukkua voidaan pitää ajanviettopaikkana kuten 

esimerkiksi Finlaysonin aluetta Tampereella, joka profiloituu voimakkaasti juuri vapaa-ajanviettoon 

useine ravintoloineen ja elokuvateattereineen. Ongelmana nähtiin, että Vanha Paukku hiljenee mer-

kittävästi iltakuuden jälkeen. Erityisesti ravintolapalveluiden puute hiljentää aluetta. Sekä vapaa-ajan-

vieton että laajemmin matkailun kannalta myös sunnuntain aukiolot olisivat välttämättömiä. Esimer-

kiksi Finlaysonin alueelle voi mennä tietämättä tarkalleen, mitä siellä on meneillään ja silti siellä on 

aina jotain tarjontaa kävijälle. Paukussa haasteena olisi toteuttaa sama pienessä mittakaavassa. Kuten 

eräs haastateltava toteaakin: 

”että tänne voisi tulla milloin tahansa, ja täällä on aina jotain, että ei tarvi kotona etukä-
teen valita, mitä menee katsomaan.” Voi vain tulla viettämään aikaansa.”  

Lisäksi Finlaysoniin alueeseen verrattuna Vanhassa Paukussa on suhteessa vähemmän toimistotiloja. 

Finlayson on siis vahvemmin ”luovan luokan” sijoittumisympäristö, jossa myös kulttuurialan toimin-

tojen lisäksi on tietointensiivisiä yrityksiä ja yrityspalveluyrityksiä. Finlaysonin alue siis edustaa luvussa 

6. esitettyä visiota Cornwallin luovien alojen keskittymästä.

Kun haastateltavia pyydettiin kuvailemaan, millaisena he näkevät Vanhan Paukun alueen viiden–

kymmenen vuoden kuluttua, vastauksissa korostui se, että Paukusta toivottiin muodostuvan vapaa-

ajanviettokeskus ja että siellä olisi enemmän toimintaa lapsille ja lapsiperheille. Useassa haastattelussa 
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tuotiin toiveena esiin ilta-aikaan ja sunnuntaisin auki oleva ravintola, mikä helpottaisi monenlaisia ta-

pahtumien järjestelyjä ja edesauttaisi osaltaan sitä, että alueella liikkuisi ihmisiä myös iltakuuden jälkeen. 

Ravintolatoiminta tosin edellyttäisi suurempia kävijämääriä sekä enemmän muutakin iltatoimintaa. 

”Toivoisin, että olisi syntynyt enemmän toimintaa just iltaisin tapahtuvaa. Että tässä olisi 
ravintolapalveluita ja että tämä houkuttelisi väkeä päivittäin enemmän. Sen sijaan, että 
olisi yksittäisiä tapahtumia. Se pitää tämän kuitenkin enemmän elävänä.”

Kansallisesti tarkasteltuna nykyisellään on vaikea nähdä, että Vanha Paukku olisi jonkin tietyn kult-

tuurialan (yrittäjyyden) keskittymä. Pikemminkin Paukkua leimaa se, että se on hyvin monialainen 

ja moni-ilmeinen kulttuurikeskus. Mihin tällaisen kulttuurikeskuksen kehittämisen tavoitteet sitten 

tulisi asettaa? Pyritäänkö toimimaan ”maakuntasarjassa” vai tavoitellaanko kansallista tai jopa kan-

sainvälistä näkyvyyttä ja menestystä? Onko edes realistista tavoitella sitä, että Vanha Paukku nousisi 

kulttuuriteollisuuden toimijoiden huulille samanlaisena käsitteenä kuin Kaapelitehdas tai Akun Teh-

das? Joka tapauksessa kaksi asiaa on Vanhan Paukun kohdalla selvää: aivan lähellä ei ole kilpailijoita 

eikä muita keskittymiä voi lähteä kopioimaan. Jos toimitaan maakuntasarjassa, on varmaankin niin, 

että Lapuan kaupungin rooli toimintojen ylläpitäjänä on suurempi kuin siinä tapauksessa, että alue 

kehittää ”omalakisen dynamiikkansa” ja toimijat alkavat itse pyörittää sitä esimerkiksi kehittämisyh-

tiön muodossa. Vaikka Vanha Paukku säilyisi tulevaisuudessa ”kunnallisena kulttuurikeskuksena”, 

olisi siitä silti mahdollista kehittää keskus, joka laajenee seiniensä ulkopuolelle. Eli se kattaisi toisaalta 

ympäröivät maaseutualueet mutta joiltain palveluiltaan myös Seinäjoen. Näin ollen se, että Vanhasta 

Paukusta kehittyisi moni-ilmeinen maaseudun kulttuuri(teollinen)klusteri, tekisi siitä omaleimaisen ja 

muista keskittymistä erottuvan.   

7.4  Kulttuuriyrittäjyyden hautomotoiminta

Yhtenä lähtökohtana Lapualla virinneelle kulttuuriyrittäjyyden hautomotoiminta-ajatukselle voidaan 

pitää sitä, että kulttuurialan yrittäjyyteen on päätetty seutukunnallisesti ja maakunnallisesti panos-

taa. Toinen lähtökohta kumpuaa laajemmasta tarpeesta saada ylipäätään hautomotoimintaa alueelle. 

Haastatteluissa kulttuuriyrittäjyyden hautomotoimintaan suhtauduttiin pääsääntöisesti varauksellisen 

myönteisesti. Nähtiin tarvittavan eräänlaisia välittäjätahoja kulttuuritoimijoiden ja liike-elämän toimi-

joiden välille. Esiin tuotiin, että kansallisesti olisi syytä kehittää kokeiluna kulttuuriyrittäjyyden hauto-

motoimintaa ja että Lapuan Vanha Paukku voisi toimia tässä yhteydessä kokeilukohteena. Tosin on 

huomautettava, että esimerkiksi edellisellä Osaamiskeskusohjelman ohjelmakaudella tietyssä mieles-

sä Kuhmon kamarimusiikin osaamiskeskittymä ja Turussa toiminut kulttuurituotannon osaamiskeskus 

Kulturo olivat tällaisia kokeiluja. Toimintamallia ei kuitenkaan laajennettu kulttuurituotannon osaa-

miskeskittymien kohdalla.  

Mahdollisen hautomon palveluina nähtiin muun muassa yritysidean testaaminen ja esimerkiksi hin-

noitteluun liittyvät asiat. Tällaisen hautomon osaamispohjan tulisi olla laaja, mikä käytännössä tar-

koittaisi asiantuntijuuden hankkimista ulkopuolisilta asiantuntijoilta. Vertaisryhmänä toimiminen eri 

kulttuurialoja edustaville ihmisille nähtiin niin ikään hautomon tärkeänä toimintana. Eräs haasta-

teltava totesi kokoavasti hautomotoiminnasta tutustuttuaan moniin hautomoihin, ettei osaa vielä-

kään sanoa, onko niissä järkeä vai ei. Hän oli törmännyt kulttuurialan hautomoihin, joissa toiminnan 

ylläpitäjillä ei ollut riittävästi kokemusta kulttuurialalta, mistä oli seurannut se, että hautomoilla ei 

ollut tarvittavia kontakteja alan toimijoihin. Silti hän ei nähnyt periaatteellista ongelmaa kulttuurialan 

hautomotoiminnassa. Myöskään alueen sijainti tai väkiluku eivät suoraviivaisesti määrää toiminnan 

onnistuneisuutta, sillä todellisen toiminta-alueen tulee joka tapauksessa olla laajempi kuin seutu- tai 



59

maakunta. Kaiken kaikkiaan onnistunut hautomotoiminta perustuu toiminnan pyörittäjien vankkaan 

kokemukseen ja hyviin kontakteihin.

Esitettiin myös mielipiteitä, että ei ole järkevää lähteä rakentamaan eri toimialoille hautomoja, koska 

liiketoiminnan lainalaisuudet ovat samoja toimialasta riippumatta. Tosin eroja nähtiin olevan siinä, 

että kulttuurialan toimijat kuitenkin kaipaavat niin sanottua esihautomotoimintaa ja liikeidean hy-

vinkin pitkää kypsyttelyvaihetta. Tällaisessa työssä voi hyvänä apuna olla esimerkiksi osuuskunnat, 

kuten kulttuuriosuuskunta Raami, räätälöity konsultointi ja erilaiset ”sparrausringit” tai oppilaitosten 

yhteydessä olevat hautomot, joissa opiskelijat selvittävät yrittäjiksi ryhtymisen mahdollisuuksia. 

Joissain haastatteluissa esiin nostettiin myös ajatus palvelualojen yrityshautomosta, jonka osana kulttuu-

rialan yrityshautomo voisi toimia. Ylipäänsä kulttuurialan hautomotoimintaa, etenkin siinä tilanteessa, 

että palvelualojen hautomotoimintaa alettaisiin suunnitella Lapualle, tulisi pohtia suhteessa laajempaan 

keskusteluun Etelä-Pohjanmaan yrityshautomotoiminnan kehittämisestä. Kuten Petäjä (2007) Etelä-

Pohjanmaan hautomostrategiassa toteaa, hautomotoimintaa ei tule nähdä seutujen tai kuntien elinkei-

nopolitiikan välineinä. Petäjän mukaan hautomopalveluiden kysyntä on maakunnassa kokonaisuutena 

sen verran vähäistä, että kaikki toimivat hautomot potevat asiakaspulaa. Koko maakunnan hautomo-

toiminnan tulevaisuuden tavoite on parantaa ja vauhdittaa vuositasolla 30–50 uuden liiketoiminnan 

kehittymistä siten, että painopiste on palvelualan yrityksissä. Käytännössä tämä tarkoittaa 3–5 hauto-

mon aktiivista toimintaa. Maakunnan kannalta olisi järkevää pyrkiä nostamaan yksittäisten hautomoi-

den volyymia ja luoda toimiville hautomoille laajempi asiakaspohja. Hautomotoiminta pitäisikin Petäjän 

mukaan nähdä maakunnan eikä kunnan tai seutukunnan kilpailukeinona uusien yrityksien perustajista. 

Kun uuden liiketoiminnan palveluprosessit, seudulliset yrityspalvelupisteet ja kunnan elinkeinotoimet 

saadaan toimimaan ilman päällekkäisyyksiä, vapautuu esimerkiksi kunnan elinkeinotoimella resursseja 

toimivien yritysten toimintaedellytysten parantamiseen. (Petäjä 2007, 18.)

Voidaan tietysti kysyä, milloin kyseessä on ”hautomo” ja milloin toimintaa voidaan nimittää vaikka-

pa koulutukseksi? Petäjä ym. (2004) ja Petäjä (2007, 25) luokittelevat hautomotoiminnan erilaisia 

tyyppejä toiminnan tavoitteen, sisällön, asiakaspohjan ja sijoittumistahon mukaan nimillä yrittäjähau-

tomo, liikeideahautomo, teknologiahautomo ja kiihdyttämö. Selkeästi koulutustyyppistä toimintaa 

katsottiin voitavan tehdä muutenkin kuin hautomotoiminnan nimellä, ja kiihdyttämötoiminta liittyy 

kiinteästi muuhun yrityskehitystoimintaan. Kuten Petäjä (2007, 13–14) toteaa, ensimmäisessä vai-

heessa, kun tehdään päätöstä yrittäjäksi ryhtymisestä, henkilöllä on käytettävissään runsaasti vaihto-

ehtoisia palvelupisteitä. Alkuvaiheen neuvoja ja ohjausta tarjoavat monet organisaatiot. Alkuvaiheen 

palveluiden tuloksena yrittäjyyttä suunnittelevat voivat luopua ajatuksesta, siirtää aloitusta myöhem-

mäksi tai päätyä uuden liiketoiminnan käynnistämiseen. Osa yrityksistä voisi hyötyä pitkäkestoisista 

palveluprosesseista, joilla liiketoiminnan käynnistymisedellytyksiä parannetaan tai yritysten kehitystä 

vauhditetaan. Näille yrityksille voitaisiin perustamispisteissä esitellä hautomo yhtenä vaihtoehtoisena 

kehitysympäristönä. Yritykset, joilla on jo perustamisvaiheessa selkeät kansainvälisen kasvun tavoit-

teet, voitaisiin ohjata suoraan tai hautomon kautta kasvuyrityspalveluun. Samoin alkuvaiheen palve-

lupisteet ohjaavat innovaatiopalveluun potentiaalisia asiakkaita, jotka voivat kehittyä joko hautomo-

prosesseissa tai niiden ulkopuolella. 

Etelä-Pohjanmaan luovien alojen yritystoiminnan kehittämissuunnitelmassa todetaan, että luovien 

toimialojen tulisi päästä luontevasti osalliseksi maakunnan yrityshautomotoiminnasta (Heikkilä & Hie-

tanen 2007, 20, 29). Esimerkkinä onnistuneesta hautomotoiminnasta esitetään Suupohjassa kärki-

toimialoilla toimiva yrityshautomo Faartti, jonka toiminnan kautta on syntynyt muutaman vuoden 

aikana muun muassa 17 uutta huonekalu- ja sisustusteollisuuden yritystä. Myös Seinäjoen Tekno-
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logiakeskus pystyy periaatteessa tarjoamaan hautomopalveluja kulttuurialan toimijoille, ja erityisesti 

ne palvelut, jotka liittyvät liikeidean kehittämiseen ja sen markkinakelpoisuuden testaamiseen sekä 

kaupallistamiseen voivat palvella myös kulttuuriyrittäjiä. 

Pohdittaessa kunnallisen kulttuuritoimen roolia suhteessa mahdolliseen kulttuuriyrittäjyyden hauto-

moon voi haastattelujen ja muun aineiston pohjalta todeta, että kulttuuritoimi on lähinnä ensimmäi-

nen kontaktipinta, olipa sitten kyse erillisestä hautomosta tai yrittäjäksi aikovan ohjaamisesta olemas-

sa oleviin yrityshautomoihin. Varsinainen hautomotoiminta joka tapauksessa vaatii erityisosaamista. 

Mikäli erillistä kulttuurialan hautomotoimintaa ei tulevaisuudessa synny, ratkaisevaa on paikallisesti 

sekä kulttuuritoimen että yrityskeskuksen tiiviimpi yhteistyö kuin myös yhteydet alueellisiin ja kansal-

lisiin luovien alojen kehittämisverkostoihin. 

7.5  Vanha Paukku toimintojen ja tapahtumien näyttämönä 
 sekä osana yhdyskuntarakennetta

Vanhan Paukun alue toimii järjestämispaikkana erilaisille tapahtumille, joista suurin on vuosittain elo-

kuussa pidettävä Lapuan kaupungin ja Lapuan Virkiän järjestämä Vanhan Paukun Festivaali. Vanhan 

Paukun aluetta pidettiin haastatteluissa erittäin hyvänä näyttämönä erilaisille kulttuuritapahtumille. 

Vastaajat kokivat, että alueella syntyy hyvä festivaalitunnelma, koska se on sopivan tiivis ja koska alu-

een sisältä löytyy erityylisiä paikkoja. Suurempienkin tapahtumien järjestäminen on alueella suhteel-

lisen helppoa. Haastateltavat kuitenkin pohtivat, voisiko alueelle pyrkiä keskittämään nykyistä enem-

män tapahtumatoimintaa. Esille nostettiin ajatus, että tietyillä rakenteellisilla toimenpiteillä Vanhasta 

Paukusta luotaisiin erityinen festivaali- ja tapahtuma-alue, johon keskittyisi sekä harrastajateatteritoi-

mintaa että musiikkifestivaaleja. Tällä keskittämisellä tavoiteltaisiin synergiaetuja tapahtumienjärjes-

tämisessä pitkällä aikavälillä. Tapahtumanjärjestelyjä ja alueen roolia tapahtumien näyttämönä tukisi-

vat haastateltavien mielestä pysyvät puitteet, kuten katetut esiintymispaikat tai kiinteät katsomot. 

”voisi ajatella, että tulisiko Paukun alueesta sellainen, että siihen pyrittäisiin keskittä-
mään kaikki tämäntyyppiset toiminnot riippumatta siitä, kuka on järjestäjätaho”

”…semmosia pitkän aikavälin synergiaetuja, että tietyillä rakenteellisilla toimilla sinne 
Paukun alueelle rakennetaan tämmönen festivaalialue”

Vaikka alue tarjoaa monenlaisia paikkoja järjestää vaikka samanaikaisesti eri kohdeyleisöille ohjelmaa, 

eräänä ongelmana kuitenkin nähtiin musiikkisalin tai klubitilan puute. Alajokisali kun ei parhaalla 

mahdollisella tavalla sovellu akustiikaltaan musiikin esittämiseen. Haasteena myös nähtiin, että ta-

pahtumat eivät nykyisellään vielä vaikuta riittävässä määrin alueella toimivien yritysten myyntiin. Van-

han Paukun festivaali sai myös jonkin verran kritiikkiä siitä, että sillä ei ole selkeää linjaa tai teemaa. 

Lisäksi esiin tuotiin se, että yksittäisten suurten festivaalien rinnalla tulisi pyrkiä siihen, että alueella 

olisi pienempiä tapahtumia koko ajan. 

”…toivoisi, että myymälät voisivat saada siitä asiakaskunnasta enemmän, että vielä ei 
osata, kun tullaan sinne musiikkifestareille, niin ei se oo ainakaan meidän kokemusten 
perusteella, ei se vielä hirveesti ole sellaisena paikkana profiloitunut, että siellä voidaan 
ostaa.”
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Tulevaisuudessa tapahtumatuotannon nähtiin joka tapauksessa lisääntyvän. Sisällöllisesti tapahtuma-

tuotannon yhdeksi painopisteeksi nostettiin lapsille ja nuorille suunnatut tapahtumat. Myös harras-

tajateatteritoiminnan keskittäminen alueelle nousi muutamissa haastatteluissa tärkeimmäksi lähitule-

vaisuuden kehittämishaasteeksi. 

Nyt on jo nähtävissä, että lasten ja nuorten, niille suuntautuvaa tarjontaa pitää var-
masti lisätä. Osallistuvampaa sen pitää olla. Onhan meillä nuorten teatteriryhmiä. Kyllä 
nuorten teatteri ja ilmaisutaito kiinnostaa. Uskon, että tätä tarjontaa tullaan lisäämään, 
ainakin mietitään sitä.”

Tällä hetkellä Vanhan Paukun alueella on tarjolla vain vähän vapaita tiloja, minkä vuoksi kaikkia haluk-

kaita tulijoita ei kyetä ottamaan alueelle. Lisäksi nykyisilläkin toimijoilla on lisätilatarpeita ja -toiveita 

liittyen muun muassa varastointiin. Havaittuihin tilatarpeisiin voidaan periaatteessa vastata kahdella 

tavalla: joko sijoittelemalla joitain toimintoja uudelleen tai rakentamalla uutta. Haastatteluissa poh-

dittiin erityisesti Härmänmaan ammatti-instituutin Vanhaan Paukkuun sijoittuneen aikuiskoulutustoi-

minnan soveltuvuutta nykyiseen ympäristöön. Sijainnillisesti tilat ovat eräällä alueen keskeisimmistä 

paikoista, mikä aiheuttaa painetta tilojen muuttamiselle kulttuurikeskuksen profiiliin paremmin so-

pivaan käyttöön. Mielenkiintoista onkin havaita, että esimerkiksi Vanhan Paukun kulttuurikeskuksen 

verkkosivuilta ei löydy lainkaan mainintaa näistä toiminnoista, vaikka ne sijoittuvat alueen ytimeen. 

Toisaalta, eräässä haastattelussa todettiin osuvasti, että ammatti-instituutin toiminta pitää osaltaan 

yllä alueen teollisen historian perinteitä ja tätä kautta toiminnan sijainti puolustaa paikkaansa Van-

hassa Paukussa. Yhtä kaikki on selvää, että mikäli jossain vaiheessa Härmänmaan ammatti-instituutin 

tilat vapautuvat muuhun käyttöön, on niiden käyttötarkoitusta pohdittava erityisen tarkkaan. Uu-

disrakentamiselle ei alueella ole kovinkaan paljon mahdollisuutta, mutta haastateltavat näkivät, että 

sellaiseenkin tulee varautua, jotta alueelle saataisiin lisää toimintoja ja toimijoita. Uudisrakentamiseen 

liittyen nostettiin muutamassa haastatteluissa esiin myös rakentamisen kustannustehokkuus.   

” Mutta osin on niitä tiloja, joihin on paljon toiveita ja odotuksia joka suuntaan, koulu-
puoli haluaisi, kulttuuri haluaisi, teatteri haluaisi ja yrittäjät haluaisivat. Ne on varmas-
ti vielä ratkaisematta. Nykyisten tilojen osalta se on selkee. Mutta miten tästä eteen-
päin…” 

” Siihen liittyy se sama asia kuin mihin tahansa rakentamiseen, että sitä voidaan tehdä 
niin monella tavalla. Että tarviiko tehdä niin perusteellisesti ja kalliisti. Voisiko jonkin 
tehdä edullisemmin? Tästä voisi enemmänkin keskustella. Se johtaa siihen, että se ta-
pahtuu valtavan hitaasti. Varsinaista uudisrakentamista ei ole tehty, mutta se tulee en-
nemmin tai myöhemmin vastaan.”

Edelleen ongelmakohtina pidetään tienviitoitusta, liikennöintiä ja paikoitusta alueella sekä etenkin 

alueen sisäistä opastusta. Mikäli tulija saapuu Vanhaan Paukkuun esimerkiksi kaupungin keskustan 

suunnasta, on alueelle vaikea löytää kaupunkikeskustan läpi. Liikennöinti ja paikoitus alueella ovat 

puolestaan aikaansaaneet vilkasta keskustelua, ja nytkin pohdintaa aiheutti se, miten ne saadaan 

järjestettyä, jos alueelle tulee lisää toimintoja ja asiakasvirrat kasvavat. Haastatteluissa kuitenkin pai-

notettiin, että autopaikkoja on tarjolla riittävästi kohtuullisen kävelymatkan päässä, joten jatkossa 

kyse olisi ennen kaikkea asennemuutoksesta ja myös paikoitusalueen viitoituksesta. Parkkipaikkojen 

viitoitus liittyy osaltaan alueen sisäiseen opastukseen, josta todettiin, että se ei nykyisellään tue par-

haalla mahdollisella tavalla alueen hahmottamista. Voidaan sanoa, että ”asiakaskiertoa” ei ole alueel-

la järjestetty kovinkaan hyvin. Käytännössä tämä ilmenee pahimmillaan siten, että matkailijaryhmät 

eivät osaa kulkea keskusaukiolta Pajakappelin taakse makasiinirakennukseen tai taidemuseon taakse 

Lapuanliikkeen museoon tai Patalaukun myymälään. Satunnaisen kävijän onkin vaikea hahmottaa, 
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mikä kuuluu Vanhan Paukun kokonaisuuteen ja mihin ”on lupa mennä”. Etenkin alueella ensi kertaa 

vieraileva ei tiedä, mikä on julkista ja mikä puolestaan yksityistä tilaa ja mikä osa tiloista on ensi sijas-

sa tarkoitettu kuntalaisten käyttöön. Sama koskee myös sitä, mihin pääsee ilmaiseksi ja mitkä ovat 

pääsymaksullisia näyttelyitä. Selkeällä opastuksella ja viitoituksella voidaan helpottaa tätä ongelmaa 

ja ”rohkaista” kävijöitä tutustumaan eri tiloihin.

Haastateltujen mielestä alueella ”riittää vielä siistimistä”, ja esimerkiksi aluetta rajaavien peltihallien 

ilmeen ei oikein koettu sopivan miljööseen. Alueen toivottiinkin olevan tulevaisuudessa nykyistä yh-

tenäisempi ilmiasultaan. Alueen laidalla sijaitsee myös kaupungin keskusvirasto, johon Vanha Paukku 

nykyisellään rajoittuu. Laajimmillaan kyse on Vanhan Paukun alueesta osana yhdyskuntarakenteen 

kehittymistä. Lapuan keskustan ja Paukun välisen yhteyden kehittäminen on tässä avainasemassa. 

Nykyisellään rautatien kapea alikulku katkaisee luontevan kulkuyhteyden Lapuan ydinkeskustasta 

Vanhaan Paukkuun, mutta asiaan on tulossa muutos, kun alikulku avarretaan ja kevyen liikenteen 

väylä parannetaan tulevaisuudessa. Vanhasta Paukusta siis muodostuu luontevammin osa Lapuan 

ydinkeskustaa.

”Toivottavasti viiden vuoden kuluttua tämä on saatu rakennettua loppuun, että tämä 
on vielä keskeneräisen tuntuinen. Jokirannat ovat vähän irrallisia paloja. Tästä puuttuu 
vielä se, että tämä vietäisiin loppuun saakka. Tämä on maisemana hieno, tämä on sijain-
nin suhteen hyvä, mutta pitäisi yhdistää keskustaan. Katukuva pitäisi jämäköittää, että 
se jatkuisi Kosolan risteyksestä tänne saakka.”

”Saattaa olla jopa niin, että tuolla missä on se peltihalli, niin luulen, että siinä on selvästi 
uuden.. kasvonsa pessyt rakennus. Se on rakennettu uudestaan.”

”Nää on saneerattu nämä viimeisetkin talot, ruokalarakennuksen kohtalo on ratkennut, 
olisi kukaties uusi sisääntulotie aluetta viistäen Koverosta joen yli, tätä yritysmaailma on 
toivonut erityisen painokkaasti, että olisi selkeä väylä tänne taajamapalveluihin, alikulku 
on avarrettu. Uskon, että nämä on semmosia, jotka parantaa tämän alueen käyttöä. 
Kymmenen vuotta on toki aika lyhyt aika, että pitäiskö sanoa, 20 vuotta. Voi olla, että 
asutus työntyy aika lähelle, että sisääntuloväylän molemmille puolille tulee kysyntää 
asutukselle. Kuka tietää, että tämänkin alueen itäpäähän. Uskon, että tämän varasto-
alueen luonne muuttuu, siellähän voi olla vaikka kerrostaloja. Jos se alue lähtee raken-
tumaan, sitä lähempänä se sillankin toteutuminen on.”

Merkittävä alueen tulevaisuuden kehittymiseen vaikuttava asia on suunniteltu sisääntulotie, joka 

muodostaisi eräänlaisen takarajan alueelle. Sisääntulotien rakennuttua Vanha Paukku vastaanottaisi 

Lapuan keskustaan saapuvan, joten Paukun merkitys yhdyskuntarakenteen osana korostuisi huomat-

tavasti verrattuna nykyiseen tilanteeseen, jossa se on hankalammin saavutettavissa. Sisääntulotien 

varteen todennäköisesti keskittyisi asutusta, mikä puolestaan vaikuttaisi siihen, että kävijämäärät ja 

palvelujen kysyntä alueella kasvaisivat. Tämä edesauttaisi alueen kehittymistä vapaa-ajanviettoaluee-

na.  Voidaan jopa ajatella, että Vanha Paukku sekä fyysisenä rakennettuna ympäristönä mutta ennen 

kaikkea ideana leviää kattamaan tulevaisuudessa koko kaupunkikeskustan itälaidan tyyliin ”Paukun 

kaupunginosa”. Kulttuuri siis parhaimmillaan tulee ulos kulttuurikeskuksesta kuvaamaan koko kau-

pungin henkeä ja ilmapiiriä.  
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8.  Yhteenveto ja toimintamalliehdotukset     
 kulttuuriyrittäjyyden kehittämiseksi 

Lukuisat tutkimukset ovat osoittaneet, että kulttuuriala on kasvava talouden sektori jälkiteollisissa 

palveluyhteiskunnissa. Vaikka kasvua on havaittu erityisesti kasvukeskuksissa ja metropoleissa, on 

elämystalouden ja luovien alojen kehityksellä yhä enemmän merkitystä myös maaseutualueilla, eri-

tyisesti tapahtumatuotannossa ja matkailuelinkeinossa (vrt. Kainulainen 2005, 45–61). Esimerkiksi 

kulttuurin roolia paikallisten toimintaryhmien ohjelmakauden 2007–2013 kehittämisohjelmissa arvi-

oineen selvityksen mukaan toimintaryhmät näkevät ohjelmissaan tärkeänä luovan alan toimijaverkon 

kehittämisen sekä rohkeuteen ja luovuuteen kannustamisen. Ohjelmista noin kolmasosa kohdistaa 

toimenpiteitä kulttuurialan yrittäjyyteen, uusiin taiteen ja käsityöalan ammatteihin sekä kulttuurin 

tuotteistamiseen. Kulttuuriyrittäjyydellä nähdään olevan mahdollisuuksia lähinnä osana matkailupal-

veluita, mutta kulttuuriyrittäjyyden rooli ei ohjelmissa vielä ole kovin jäsentynyt eikä esillä ole suunni-

telmia laajemmasta kulttuurituotannosta maaseudulla (Niskavirta 2006, 15, 34). Kulttuuriyrittäjyyden 

ja hyvinvointipalvelujen yhteys nostetaan kuitenkin esiin mahdollisena avauksena, vaikka sitä ei ole 

esitetty kuin muutamien toimintaryhmien ohjelmissa. Siis tiivistetysti sanottuna kulttuuriyrittäjyyden 

mahdollisuudet ja kulttuuritoiminnan myönteiset vaikutukset hyvinvointiin huomioidaan laajalti, mut-

ta palveluiden kehittämisessä ei ole vielä edetty. (emt., 30.)

Olennainen kysymys tässä yhteydessä on kulttuuriyrittäjyyden ja laajemmin määriteltynä luovien alo-

jen yritystoiminnan edistämisen ominaislaatu maaseutualueilla. Merkittävä osa ongelmista on sel-

laisia, jotka liittyvät yrityskehityspalveluiden soveltuvuuteen kulttuurin toimialoille, ja näin ollen ne 

periaatteessa koskevat yhtä lailla maaseutualueita kuin kasvukeskuksiakin. Maaseutumaisuudesta 

kumpuavat ongelmat voidaan puolestaan tiivistää kriittisen massan vähäisyyteen ja klusteroitumisen 

ohuuteen. Tämän vuoksi on tärkeää, että maaseutualueet pystyvät kiinnittymään osaksi alueellisia ja 

valtakunnallisia kehittämistoimenpiteitä ja kehittämisverkostoja. 

Erityisen kiinnostava mahdollisuus onkin valtakunnallisten toimintamallien liittymäpinnat alueelliselle 

ja paikalliselle tasolle. Esimerkiksi SILE-hanke tarjoaa pohjan valtakunnalliselle luovien alojen yritystoi-

minnan kehittämiselle. Hanke on jo verkottanut alojen kehittämistoimintaa yhteen ja luonut konsult-

tiverkoston, jota sekä luovien alojen yrittäjät että erilaiset kehittäjätahot voivat hyödyntää. Haasteena 

on lähitulevaisuudessa toiminnan jalkauttaminen, mikä tarkoittaa käytännössä alueellisten toimija-

tahojen vastuuttamista SILE:n pohjalta kehittyvän verkoston solmukohdiksi. Alueellisesti tätä roolia 

ollaan tarjoamassa nykyisille elinkeinojen kehittäjätahoille kuten seudullisille kehittämisyhtiöille. (vrt. 

Luovien alojen…2006, 45.)

Ensiaskeleena on SILE-hankkeen luoman konsultointitavan tunnetuksi tekeminen laajemmin Etelä-

Pohjanmaalla, mikä toteutuu osaltaan aluekeskusohjelman kulttuurin teemaverkoston kautta. Mah-

dollista on esimerkiksi käyttää hankkeessa luodun Jalostamon konsulttipalveluja alueellisen yrityskli-

nikkapäivän muodossa. Käytännössä tällaisen klinikkapäivän tai vastaavan konsultoinnin edellytykse-

nä on se, että saadaan koottua ja valittua sopiva ryhmä luovien alojen yrittäjiä tai sellaiseksi haluavia 

koolle. Tällaisessa mallissa seudullisten/kunnallisten elinkeinotoimien ja/tai kulttuuritoimien tehtävä-

nä olisi koota yhteen ja ”valmentaa” oman alueensa kulttuuriyrittäjiä tai yrittäjyydestä kiinnostuneita 

ja toimia heille jonkinlaisena ”esisparraajana” varsinaisia konsulttipäiviä varten. Tällaiset alueellisesti 

syntyvät ryhmät toimisivat samalla vertaisryhminä, jotka voisivat kokoontua aina silloin tällöin. Näitä 

kulttuuriyrittäjyysryhmiä voisi syntyä eri puolille maakuntaa, ja toimivat ryhmät voisivat tavata toisiaan 

yhteistapaamisessa. Joka tapauksessa mitään kovin järjestelmällistä tai hallinnollisesti kankeaa mallia 
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tästä ei kannata lähteä synnyttämään. Lapuan kohdalla tehty ryhmän kokoaminen on kuitenkin jo 

hyvä alku tähän suuntaan.

Koska luovien alojen yrityskenttä kuitenkin Etelä-Pohjanmaalla on vielä melko ohut, jatkossa kannat-

taa suunnitella toimenpiteet siten, että vältettäisiin päällekkäisyyksiä ja saataisiin yhteistyöllä toimin-

taan riittävästi näkyvyyttä. Jatkon kannalta mahdollisia kehityskulkuja ovat koko maakunnan näkö-

kulmasta esimerkiksi Rauman seudun malli, jossa tiettyyn seudulliseen elinkeinoyhtiöön on palkattu 

henkilö, jonka tehtävänä on koko Satakunnan alueen luovien toimialojen yritystoiminnan kehittä-

minen. Tällainen henkilö luonnollisesti toimii myös linkkinä SILE:n pohjalta syntyvän valtakunnalli-

seen luovien alojen kehittämisverkoston suuntaan välittäen sen palveluita alueelle. Mikäli tällaista 

maakunnallista luovien alojen yritystoiminnan kehittämiseen erikoistunutta henkilöä tavoiteltaisiin 

Etelä-Pohjanmaallekin, voi ajatuksena esittää, että tämä yhteyshenkilö voisi ”emo-organisaatiosta” 

riippumatta sijoittua Lapualle Vanhaan Paukkuun. 

Edellä kuvatun kaltainen malli voi toteutua siitä huolimatta, vaikkei esimerkiksi elinkeinoyhtiöihin 

tulisikaan ylimääräisiä resursseja. Toinen vaihtoehto onkin, että olemassa oleville elinkeinojen kehit-

täjille ja yrityspalvelujen tarjoajille järjestetään koulutusta luovien alojen erityishaasteista, mihin ole-

massa oleva konsulttiverkosto voi tarjota niin ikään apua. Tätä ongelmaa pohdittiin esimerkiksi Kan-

ta-Hämeessa, jossa ratkaisuksi ehdotettiin teemapohjaisia yhteistyöfoorumeita (tapahtumatuotanto, 

kulttuurimatkailu, kulttuuriperintö jne.). Niissä kunkin teeman ympärille kootaan kulttuuritoimijoiden 

lisäksi myös elinkeinoelämän ja seudullisten kehittämisyhtiöiden edustajia, mikä tukee kulttuuriteol-

lisuuden näkökulman saamista mukaan seudullisiin kehittämisyhtiöihin ja kuntien elinkeinopolitiik-

kaan. Menettely tosin saattaa olla liian raskas ja hallinnollinen.   

Yhteistyön rakentaminen Seinäjoen suuntaan on entistäkin luontevampaa Lapuan siirryttyä vuoden 

2007 alusta lähtien Seinäjoen seutukuntaan. Käytännön vaikutuksista esimerkiksi elinkeinotoimen 

organisaatioiden tasolla on vaikea vielä sanoa; Lapualla toimii Yrityskeskus ja Seinäjoen Seudun Elin-

keinokeskus toimii Seinäjoen, Nurmon ja Ylistaron alueilla. Itse seutukuntaan kuuluu näiden lisäksi 

vielä Ilmajoki. Se kuitenkin on varmaa, että kaiken kaikkiaan Lapualta yhteistyö suuntautuu jatkossa 

luontevasti Seinäjoen suuntaan muun muassa erilaisissa projekteissa. Vaikka Lapua on jo aiemminkin 

kuulunut Seinäjoen seudun aluekeskusohjelman piiriin, vahvistaa Lapuan siirtyminen osaksi Seinäjoen 

seutua yhteistyömahdollisuuksia entisestään. 

Käytännössä Seinäjoen osalta kiinnostavia kehityskulkuja ovat Rytmikorjaamon ympärille rakentuvat 

toiminnot sekä Kulttuuriosuuskunta Raamin toiminnan kehittyminen. Raamin osalta on todettava, 

että koska maakuntaan on vihdoin saatu synnytettyä monialainen kulttuuriosuuskunta, kannattaa 

kulttuuriyrittäjyyden mahdollisuudesta kiinnostuneita ohjata sen pariin. Kaiken kaikkiaan on järkevää 

pyrkiä välttämään kilpailuasetelmia ja päällekkäisyyksiä kehittämistoiminnoissa sekä hyödyntämään 

ja tukemaan jo olemassa olevia toimintamalleja ja linkittämään syntyviä toimintoja mahdollisimman 

paljon niihin. 

Yksi raportin avainkysymyksistä on ollut se, millainen rooli kulttuurikeskus Vanhalla Paukulla voi olla 

kulttuuriyrittäjyyden edistäjänä? Roolia vahvistamaan on esitetty ajatus Vanhaan Paukkuun sijoittu-

vasta kulttuuriyrittäjyyden hautomotoiminnasta. Erillisen kulttuuriyrittäjyyshautomon synnyttäminen 

näyttää muualta saatujen kokemusten valossa kuitenkin melko vaikealta tehtävältä. Pelkästään jo 

kulttuurialan saaminen mukaan olemassa oleviin hautomoihin on koettu haasteelliseksi. Ilmassa tun-

tuu jonkin verran olevan ajatuksia myös muusta kuin kulttuurialan yrittäjyyden tukemisesta, mikä 

käytännössä tarkoittaisi laajemmin palvelualojen hautomotoimintaa.  
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Riippumatta siitä, syntyykö Vanhaan Paukkuun varsinaista hautomotoimintaa tai ei, erityisen tärkeä-

nä koetaan, että kulttuurikeskuksessa olisi henkilö, jolta saisi neuvoja ja joka osaisi ohjata eteenpäin 

yrityskehityspalveluiden pariin. Varsinaisen kulttuuriyrittäjyyden neuvontaosaamisen ei siis tarvitse 

välttämättä olla itse kulttuurikeskuksessa, mutta siellä on oltava tietoa alan tärkeimmistä kehittäjäta-

hoista ja kiinteät suhteet kansallisiin alan kehittäjäverkostoihin ja esimerkiksi konsulttipalveluihin.  

Kulttuurikeskus Vanha Paukku on luonteva sijaintipaikka kulttuuriyrittäjyyttä edistävälle toiminnalle. 

Kokonaisuudessa Vanhan Paukun rooli kulttuuriyrittäjyyden edistäjänä ei voi jäädä vain siihen, että 

se on sijoittumisympäristö vaan siellä tulee myös olla yhteistä hanketoimintaa ja jossain muodossa 

kulttuuriyrittäjyyden tukipalveluja. Kulttuuriyrittäjien pitäisi saada sijoittumisesta Vanhaan Paukkuun 

selkeä kilpailuetu. Kulttuurin klusteroitumisen ja yhteisen näkyvyyden kautta nämä hyödyt voivat rea-

lisoitua. Nykyisellään Vanha Paukku ei vielä oikein täytä tätä tavoitetta. Voidaan kysyä, mitä yrityksiä 

tai organisaatioita ja kuinka paljon Vanhaan Paukkuun tulisi sijoittua, jotta sitä voitaisiin sanan varsi-

naisessa merkityksessä nimittää luovien alojen klusteriksi? Alun perin suunnitelmissa oli, että Paukun 

alueesta muodostuu kulttuuri- ja yrityskeskus, mutta siitä kuitenkin rakentui ensi sijassa kulttuurikes-

kus. Haastavaa jatkossa on, tuleeko siitä jossain vaiheessa kulttuuriyrittäjyyskeskus.  

Nähtiin, että Vanhan Paukun alueen tulee olla sekä rakennetun ympäristön että ennen kaikkea toi-

mintasisältöjen osalta muuttuva ja koko ajan elävä prosessi. Tämä pitää yhtä lailla alueella kävijöiden 

kuin sen kehittäjienkin mielenkiintoa yllä aluetta kohtaan. Vanhan Paukun alue voisi toimia taiteiden-

välisen dialogin synnyttäjänä maakunnallisella tasolla. Tätä tavoitetta osaltaan tukisi Vanhan Paukun 

kehittämisyhdistys, johon kuuluisi kaikki alueelle sijoittuneet toimijat, olivatpa ne sitten yrityksiä tai 

yhteisöjä. Omana erityisenä näkökulmana on myös ajatus Vanhan Paukun brandista, joka voisi toimia 

kokoavana tekijänä alueella järjestettävälle toiminnalle ja kenties laajemminkin Härmänmaan alueen 

kulttuuriyrittäjyydelle. Brandin syntyminen kuitenkin on pitkällisen työn tulos, ja ensi vaiheessa on 

tavoiteltava sitä, että Vanhan Paukun sisällä tapahtuvat toiminnat miellettäisiin vahvemmin kokonai-

suuden osaksi.  

Erityinen pohdinnan aihe on, missä määrin kunnan kulttuuritoimi voi ottaa roolia yrittäjäkasvatukses-

sa tai -koulutuksessa? Voisi ajatella, että yrittäjyyskasvatus tai -koulutus on ensi sijassa kulttuurialan 

oppilaitosten tehtävä, mutta yrittäjämyönteisyyden lisäämisessä ja edellä kuvattujen ryhmien koko-

amisessa kunnan kulttuuritoimella voi olla merkittävä rooli. Haastavaa on ylipäätään se, miten kun-

nissa elinkeinojen kehittämispuoli ja kulttuuritoimi jakavat luovien alojen kehittämisvastuun. Kuten 

edellä on kuvattu, olisi suotavaa, että ala tulisi entistä enemmän osaksi elinkeinojen kehittämistä ja 

elinkeinopolitiikkaa.

Kuten kulttuurialan työntekijöiden ammatillisista haasteista todettiin, on moniosaamisen haaste il-

meinen. Vaikka ammatillista ydintä ei voikaan lähteä ”mestaroimaan”, voi ammatillista kehitystä 

ja ydintä tukevaa osaamista (esim. uusimpien tietoteknisten ohjelmistojen koulutus tai yleisemmin 

liiketoimintaosaaminen) vahvistaa esimerkiksi edellä kuvattujen vertaisryhmien ja ulkopuolisten kon-

sulttien vetämien klinikkapäivien avulla tai ”ravistella” esimerkiksi käyttämällä innovaatiosessiota. 

Yksi potentiaalinen toimintamalli olisikin innovaatiosessioiden laajentaminen kulttuurialalla ja näiden 

käynnistäminen halukkaiden kulttuuritoimijoiden kanssa. Tällöin yhteistyökumppanina toimisi Seinä-

joen Teknologiakeskus. Tällaisia innovaatiosessioita voitaisiin mainiosti toteuttaa Vanhassa Paukussa 

yhteistyössä teknologiakeskuksen kanssa. Uusi ja mielenkiintoinen avaus olisi myös tuotetestauksen 

soveltaminen kulttuuritoimialalle, jota voitaisiin kehittää käyttäen hyväksi muilta toimialoilta saatuja 

malleja.
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Ratkaisuna ei ole ensi sijassa tarjota (täydennys)koulutusohjelmien rakentamista johtuen siitä, että 

osallistujien tarpeet kuitenkin olisivat keskenään hyvin erilaisia. On jopa niin, että oman ammatillisen 

osaamisen ja yrittäjäksi kehittymisen eri vaiheissa olevien erilaiset tarpeet ratkaisevat enemmän kuin 

itse ala. Toisekseen, täydennyskoulutus on luontevampaa niiden oppilaitosten yhteydessä tai sellaisilla 

paikkakunnilla, joilla valmistuu paljon jonkin tietyn saman kulttuurialan ammattilaisia. Näin ollen on 

tarjottava jotain räätälöidympää koulutusta.  

Näyttäisi myös siltä, että yleisten seminaarien ja ”perusyrittäjyyskoulutusten” rinnalla tai niiden sijaan 

erilaisten tuotteistettujen asiantuntipalveluiden ja yksilöidyn konsultoinnin järjestäminen näyttää pa-

remmalta vaihtoehdolta. Tämä toki edellyttää kohderyhmältä yrittäjyysajatuksen melko pitkää kyp-

syttelyä, joten työtä riittää ryhmien kokoamisessa ja ”saattamisessa vastaanottavaisiksi” järjestämällä 

esimerkiksi jotain pienimuotoisia ja tiiviitä ryhmätapaamisia. 
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Liite 1.   Haastatellut  

Hagman, Tove (projektipäällikkö, Itä-Uudenmaan aluekeskusohjelma)  27.3.2007

Hakala, Marita (kirjastotoimenjohtaja, Lapuan kaupunki) 7.8.2007

Hurmerinta, Kristiina (näyttelijä-ohjaaja)  13.8.2007

Jaskari, Jaana (markkinointijohtaja, Lapuan Kankurit) 8.8.2007

Juurakko, Arto (tuntiopettaja, Seinäjoen ammattikorkeakoulu) 5.9.2007

Järvi, Lassi (yläasteen rehtori, Lapuan kaupunki) 7.8.2007

Kaunisharju, Kirsi (projektipäällikkö, Diges ry) 28.2.2007

Kivisaari, Martti (toiminnanjohtaja, Lapuan Virkiä)  12.9.2007

Kråknäs, Leena (kulttuuritoimenjohtaja, Seinäjoen kaupunki) 29.8.2007

Latvala, Ahti (kaupungininsinööri, Lapuan kaupunki) 4.9.2007  

Latva-Rasku, Paavo (kaupunginjohtaja, Lapuan kaupunki) 15.8.2007  

Lähde, Jussi (kehitysjohtaja, Nordisk Film & TV Oy Finland) 23.8.2007

Mikkola, Mervi (yhteyspäällikkö, Lapuan kaupunki) 15.8.2007  

Niemi-Huhdanpää, Mervi (toiminnanjohtaja, toimintaryhmä Aisapari ry) 28.6.2007

Palosaari-Penttilä, Pirjo (toiminnanjohtaja, toimintaryhmä Pirityiset ry) 20.8.2007

Perämäki, Leena (kehitysjohtaja, Seinäjoen Teknologiakeskus Oy) 6.9.2007

Pöntinen, Kai (yrittäjä, Lapuan kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja) 8.8.2007

Ruotsalainen, Marja-Liisa (hankekoordinaattori, Joensuun Seutu) 21.3.2007

Sirén, Terhi (kansalaisopiston vs. rehtori, Lapuan kaupunki)  12.9.2007 
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