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1. YHTEENVETO
Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) käynnisti keväällä 2010 Nuorten taiteen- ja kulttuurinalan ammattilaisten kansainvälistymis- ja
työllistämishankkeen, jonka hallinnointi siirrettiin Suomen kulttuurija tiedeinstituutit ry:lle. Hankkeen kustannuksiin osoitettiin lisätalousarvion määrärahasta 1,5 miljoonaa euroa. Ministeriö määritteli, että
työnantajina voivat toimia Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit sekä
taiteen tiedotuskeskukset, jotka saavat muutenkin osan rahoituksestaan ministeriöstä. Työpaikka on voinut sijaita myös edellä mainittujen
yhteistyökumppaneilla.
Hanke on osoittautunut menestykseksi. Sen työllistämisen menetelmät ja hallintomalli ovat olleet erittäin toimivia ja onnistuneita. Hanke
on erinomainen esimerkki ministeriön ja kolmannen sektorin yhteistyön hedelmällisyydestä. On ollut yhteinen näkemys, tavoite ja halu
vaikuttaa nuorten kulttuurinalan ammattilaisten työllisyyteen. Hankkeen
•
•
•

tavoitteena oli työllistää 70 nuorta ja tämä tavoite saavutettiin.
hallintokustannusten osuus on vain 4,6 prosenttia kokonaiskustannuksista.
avulla on merkittävästi parannettu niin työnantajien kuin työllistettyjen tilannetta.

Sekä työnantajat että työllistetyt nuoret ammattilaiset ovat antaneet
erittäin positiivista palautetta. Hankkeelle on ollut selkeä tilaus ja sille
toivotaan jatkoa.
Hankkeen erityispiirteenä oli kansainvälisyys, koska nuorten luovan
alan ammattilaisten kansainvälisyyteen liittyvää osaamista ja kokemusta pidettiin riittämättömänä ja mahdollisuutta kokemusten saamiseen vaikeana. Näkökulmaa tukivat myös riippumattomat tutkimukset,
joissa on todettu, että yli 40 prosenttia työnantajista pitää ulkomailta
hankittua opiskelu- tai työkokemusta tärkeänä, koska se kasvattaa kielitaidon lisäksi muunkinlaista arvokasta osaamista.1

1. Nuoret liikkeellä –ohjelma,
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?aged=1&format=HTML&guiLanguage=en&language=FI
&reference=IP/10/1124
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Hankkeen työpaikoista hieman yli puolet sijaitsi Suomessa ja loput
ulkomailla. Työllistettäville järjestettiin kolme erillistä hakukierrosta
syksyn 2010 ja kevään 2011 aikana. Hakemuksia jätettiin yhteensä 1207
kappaletta. Suosituimmat työpaikat olivat Suomen Lontoon instituutti, Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutti, Tanssin tiedotuskeskus,
Teatterin tiedotuskeskus sekä Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus
FIMIC. Valituille työllistetyille kertyi yhteensä 542 työssäolokuukautta. Yhden työssäolokuukauden kustannus hankkeelle oli keskimäärin
2.622 euroa.
Yhden työllistämisjakson pituus oli yhdestä kahteentoista kuukautta
kuitenkin niin, että työllistetyn ensimmäinen työllistämisjakso oli vähintään kolme kuukautta. Instituuttien hallinnoimista työllistämisjaksoista 33 oli instituuteissa ja seitsemän tehtiin instituuttien yhteistyökumppanin luona, tiedotuskeskusten työllistämisjaksoista vastaavasti
24 tehtiin tiedotuskeskuksissa ja yhteistyökumppaneiden luona tehtiin 19 työllistämisjaksoa. Kolmannes työllistämisjaksoista oli 12 kuukauden mittaisia.

Työpaikat
33
34

Instituutit
Tiedotuskeskukset

Hakijan työtilanne

Työntekijät
33
37

Taiteilija 3 %
Työharjoittelussa 7 %

Työllistämisjaksot
40
43

Työtön 32 %

Muu 7 %

Yrittäjä/
Freelancer
13 %

Opiskelija
16 %
Määräaikaisessa
työsuhteessa 25 %
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Hakulomakkeen täyttäneistä hakijoista työttömänä oli 32 %, määräaikaisessa työsuhteessa 25 % ja valmistumassa olevana opiskelijana 16
%. Loput 27 % olivat työharjoittelussa, freelancereita, yrittäjiä tai taiteilijoita. Moni hakija oli ollut työharjoittelussa ulkomailla tai valmistunut ulkomaisesta yliopistosta. 15 prosentilla hakijoista ei ollut lainkaan
kansainvälisyyskokemusta.
Työnantajat pitivät hakijoita korkeatasoisina ja rekrytointiprosessia
erittäin nopeasta aikataulusta huolimatta hyvänä. Lähes kaikki työnantajat totesivat, ettei niitä projekteja, joihin työllistetty osallistui, olisi
voitu toteuttaa ilman työllistämishankkeen panosta. Suurin osa hankkeen kautta palkatuista jatkaa hankkeen päätyttyä työelämässä,
enemmistö saman työnantajan palveluksessa.
Nuorten taiteen- ja kulttuurin alan ammattilaisten kansainvälistymisja työllistämishankkeen mahdollisti se, että eduskunta myönsi valtiovarainministeriön lisätalousarvioesityksen perusteella vuonna 2010
kaikkiaan noin 64 miljoonaa euroa pääosin nuorisotyöttömyyden vähentämiseen. OKM tuloutti Veikkaus Oy:n jakamattomia voittovaroja
30 miljoonaa euroa nuorten työllisyysmahdollisuuksien edistämiseksi.
Näistä taiteelle ja kulttuurille osoitettiin 11,5 miljoonaa. Ministeri Stefan Wallin totesi tuolloin, että myös ammatinharjoittajina, freelancereina tai mikroyrittäjinä toimivat taiteilijat tarvitsevat tukea työllistymiselleen.2
Muita ministeriön tukemia työllistämishankkeita oli muun muassa
elokuva- ja av-alalla, kulttuurihyvinvointipalveluissa kuntien sosiaali- ja terveystoimessa, kansalais- ja työväneopistoissa, työpaikoilla ja
kolmannen sektorin palveluksessa. Eri taiteenalojen ammattilaisten
työllisyyden lisäämiseksi ja koulun taidekasvatustehtävän tukemiseksi
ja monipuolistamiseksi käynnistettiin Taiteilija koulussa -toiminta. Välittäjäorganisaatioita ja välittäjätoimintaa kehittävän työllistämishankkeen tavoitteena oli lisätä nuorten taiteilijoiden ja muiden luovan työn
tekijöiden työllistymistä ja toimeentuloa. Lisäksi työllistämismahdollisuuksia luotiin kolmannen sektorin toimijoille kuten taiteilijaseuroille,
taiteen ja kulttuurin aluekeskuksille, tapahtumien järjestäjille ja kulttuurimatkailuun. Lisäksi nuoria työllistivät kulttuuriaineistojen digitointi sekä verkkosaatavuutta ja säilyttämistä koskeneet hankkeet.

2.
http://www.valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tiedote/fi.jsp?oid=290876
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2. HANKKEEN TAUSTA
Opetus- ja kulttuuriministeriössä kiinnitettiin huomiota pahenevaan
taide- ja kulttuurialalle koulutettujen työttömyyteen. Tilastokeskuksen
mukaan työttömien työnhakijoiden määrä taideammateissa lisääntyi
vuonna 2009 yli 30 prosentilla vuoteen 2008 verrattuna3. Myös nuorten ammattilaisten kansainvälisyyteen liittyvää osaamista ja kokemusta pidettiin riittämättömänä ja mahdollisuutta kokemusten saamiseen
vaikeana. Vuonna 2010 ministeriössä käynnistettiin veikkausvoittovaroin työllistämishankkeita, joista yksi oli Nuorten taiteen- ja kulttuurinalan ammattilaisten kansainvälistymis- ja työllistämishanke. Hankkeen
kansainvälisyysnäkökulman vuoksi työnantajiksi haluttiin Suomen ulkomailla toimivat kulttuuri- ja tiedeinstituutit sekä taiteen tiedotuskeskukset, jotka saavat toiminta-avustusta ministeriöstä. Instituuteille
ja tiedotuskeskuksille annettiin oikeus työllistettäviä koskevien työ- ja
kustannussuunnitelmien tekemiseen. Ministeriö käynnisti hankkeen
myöntämällä 1.500.000 euroa (DNRO339/320/2010) valtionavustuksena hankkeen hallinnointia ja työllistämiskustannuksia varten Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry:lle. (jäljempänä SKTI).
Opetus- ja kulttuuriministeriön määrittelemien hankkeen linjausten ja
tavoitteiden mukaisesti työllistämisjaksot määriteltiin 3-12 kuukauden
mittaisiksi ja ajoittuviksi vuosille 2010 ja 2011. Määrärahalla haluttiin
luoda nuorille luovan työn tekijöille kansainvälisiä työskentelymahdollisuuksia, jotka liittyvät Suomen kulttuurin kansainvälistymiseen ja
kulttuuriviennin kehittämiseen. Tavoitteena oli, että työllistämishanke
käynnistyisi mahdollisimman ripeästi siten, että hankesuunnitelmat
voitaisiin käsitellä elokuussa 2010 ja konkreettinen työllistäminen saataisiin käynnistettyä alkusyksystä 2010.
SKTI palkkasi elokuun alusta 2010 osa-aikaisen projektivastaavan vastaamaan hankkeen tiedotuksesta,
sopimuksista, työllistettävien rekrytointiprosessista
sekä taloudesta. Hankkeelle asetettu referenssiryhmä arvioi työnantajien työllistämissuunnitelmat. Referenssiryhmän puoltamat suunnitelmat esiteltiin SKTI:n
hallitukselle, joka teki lopulliset päätökset. Työnantajien suunnitelmien hyväksymisprosentti oli ensimmäisellä hakukierroksella 78,9, toisella 67,5 ja kolmannella
58,8 prosenttia. Lisäksi kesäkuussa 2011 kahdeksalle
työnantajalle myönnettiin erillinen, 1-2 kuukauden jatko aikaisemmin palkatun työllistetyn työsuhteeseen
ja Näyttelyvaihtokeskus Frame sai oikeuden laskuttaa
uudesta, kuuden kuukauden työllistämisjaksosta.
3. http://www.stat.fi/artikkelit/2010/art_2010-02-18_006.html
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Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry
Nuorten taiteen ja kulttuurinalan ammattilaisten kansainvälistymis- ja
työllistämishanketta hallinnoinut Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit
ry kehittää kulttuuri- ja tiedeinstituuttien keskinäistä yhteistyötä ja
yhteydenpitoa. Se avustaa instituutteja myös yhteiskuntasuhteiden
hoidossa, hallintopalveluissa ja kotimaan viestinnässä. Vuonna 2005
perustetun yhdistyksen jäseniä ovat kaikki instituutit tai niitä ylläpitävät säätiöt. Yhdistys ei ole instituuttien katto-organisaatio.
Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry:n hallituksen muodostavat professori Markku Löytönen (puheenjohtaja), Suomen Tanskan kulttuuri-instituutin johtaja Esa Alanne, Suomen Saksan-instituutin säätiön
asiamies Annette Forsén, ministeri Kalevi Kivistö, Annantalon taidekeskuksen johtaja Johanna Lindstedt ja professori Juha Sihvola.
SKTI:n toimistossa työskentelivät hankkeen aikana osa-aikaisena asiamiehenä Ann Sandelin, osa-aikaisena hallinnollisena avustajana Eeva
Talvitie sekä osa-aikaisena projektivastaavana Saija Nisula.

Referenssiryhmä
Hankkeelle perustettiin neuvoa-antava referenssiryhmä arvioimaan
työnantajien suunnitelmia. Koska hankkeella haluttiin helpottaa nimenomaan kulttuurialalla jo työskennelleiden ammattilaisten työtilannetta, referenssiryhmä ehdotti, että kansainvälistämis- ja työllistämishanke ulotetaan koskemaan alle 35-vuotiaita.
Referenssiryhmän muodostivat:
Ilmi Villacis (opetus- ja kulttuuriministeriö, pj), Kimmo Aulake (opetusja kulttuuriministeriö), Jutta Jaakkola (FIMIC), Mikko Kalhama (Design
Forum Finland), Kirsti Merikanto (CIMO), Marja Pulkkinen (opetusja kulttuuriministeriö), Sanna Rekola (Tanssin tiedotuskeskus), Ann
Sandelin (Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry), Saija Nisula (Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry).
Referenssiryhmä on kokoontunut hankkeen aikana 11 kertaa. Projektivastaava on toiminut esittelijänä, ryhmän keskustelu on ollut aktiivista,
ja ryhmä on ollut painotuksissaan ja valinnoissaan yksimielinen.
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3. HANKKEEN TOTEUTUS
Hanke käynnistettiin hyvin nopealla aikataululla ja siitä tiedotettiin ensimmäisen kerran työnantajille eli Suomen ulkomailla toimiville instituuteille, Hanasaaren ruotsalais-suomalaiselle kulttuurikeskukselle,
Tiedekeskus Heurekalle, taiteen alan tiedotuskeskuksille ja vastaaville kulttuurivientiorganisaatioille toukokuussa 2010. Yllä mainituilta
tahoilta pyydettiin työllistettäviä koskevat työ- ja kustannussuunnitelmat elokuussa 2010. Suunnitelmien hyväksymisprosessin jälkeen ensimmäinen haku työllistettäville käynnistyi syyskuussa 2010.

Hankkeen aikataulu

1. lisätalousarvio
SKTI:n hallituksen kokous
OKM:n erityisavustuksen
myöntämispäätös
Referenssiryhmän kokous
1. haku työnantajille
Referenssiryhmän kokous
SKTI:n hallituksen kokous
1. haku työllistettäville
1. työllistetty aloitti työt
Referenssiryhmän kokous
2. haku työnantajille
Referenssiryhmän kokous
SKTI:n hallituksen kokous
2. haku työllistettäville

2010
10.5.
15.5.

2011

2012

26.7.
10.8.
10 – 27.8.
13.9.
15.9.
16. - 30.9.
15.10.
14.10.
15.10. – 5.11
8.11.
10.11.
11.– 23.11.

Referenssiryhmän kokous
3. haku työnantajille
1. väliraportti OKM:lle
Referenssiryhmän kokous
SKTI:n hallituksen kokous
3. haku työllistettäville

18.1.
24.1.-15.2.
31.1.
1.3.
8.3.
15. - 30.3.

SKTI:n hallituksen kokous
Referenssiryhmän kokous
SKTI:n hallituksen kokous
2. väliraportti OKM:lle
Referenssiryhmän kokous
Hanke päättyy
Referenssiryhmän kokous
Referenssiryhmän kokous
Loppuraportti OKM:lle

21.6.
18.8.
30.8.
30.8.
1.12.
31.12.
17.1.
28.2.
maaliskuu

OKM:n päätöksessä todettiin, että työllistetty voidaan sijoittaa myös
instituuttien ja tiedotuskeskusten yhteistyökumppaneiden määrittä-
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miin tehtäviin. Referenssiryhmä identifioi yhteistyökumppanit ja totesi, että nämä saadaan mukaan vasta toiselle hakukierrokselle. Työnantajavastuun piti ministeriön ohjeiden mukaisesti pysyä kuitenkin
instituuteissa ja tiedotuskeskuksissa. Tämä lisäsi työtaakkaa pienten
organisaatioiden palkanlaskennassa ja loi viestinnällisiä haasteita.
Etenkin Viron instituutti, MUSEX ja Tanssin tiedotuskeskus tiedottivat
ja hakivat aktiivisesti työllistettyjä myös oman alansa muille organisaatioille ja yrityksille.

Tiedottaminen
Hankkeen onnistumisen kannalta tiedottaminen oli keskeisessä roolissa. Hankkeen omien www-sivujen suunnittelu käynnistettiin heti elokuussa ja ne päätettiin julkaista Kulttuurivienti.fi –sivustolla. Olisi ollut
hyvä, jos hanke olisi näkynyt selkeämmin SKTI:n omilla sivuilla sekä
hankkeen aikana pidempään Kulttuurivienti.fi -sivustolla.
Tiedottamisessa työllistettäville haasteena oli tasapuolinen näkyvyys
niin maantieteellisesti kuin alakohtaisesti. Tiedotuskanavina käytettiin kulttuuriviennin tukiverkoston sivuston lisäksi mol.fi-sivustoa,
Aarresaari-sivustoa sekä korkeakoulujen ja työnantajien omia sivustoja ja kanavia. Saadun palautteen mukaan myös yksittäiset Facebookstatuspäivitykset tehostivat tiedotusta.
Tiedotus yhteistyökumppaneille on kulkenut instituuttien ja tiedotuskeskusten eli virallisten työnantajien kautta. Tästä syystä muutama yhteistyökumppani on kokenut, ettei tiedotus ole varsinkaan hankkeen
alkuvaiheessa ollut riittävää. Ministeriössä oli kuitenkin linjattu, että
hakijoina voivat olla vain instituutit ja tiedotuskeskukset, ja sen vuoksi
yhteistyökumppaneille ei edes pyritty tiedottamaan suoraan. Käytännössä tämä olisi ollut vaikeaa hoitaa tasapuolisesti SKTI:n kautta. Yhteistyökumppaneista osa on ollut itse aktiivisesti suoraan yhteydessä
projektivastaavaan.
Lehdistötiedotteita hankkeen eri vaiheissa lähetettiin yhteensä neljä
kappaletta. Tiedotteissa on kerrottu hankkeen käynnistymisestä, hakuaikatauluista ja hankkeen etenemisestä. Erillistä lehdistöseurantaa
ei tehty.

Hakukierrokset työnantajille
Ensimmäinen hakukierros työnantajille oli elokuussa 2010. Tällä hakukierroksella saapui 39 työtehtäväsuunnitelmaa, joista hyväksyttiin
30 kappaletta. Esitetyissä suunnitelmissa olivat edustettuina etenkin
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tanssi, teatteri, musiikki, arkkitehtuuri ja kirjallisuus. Työllistämisjaksojen pituudet vaihtelivat kolmen ja viidentoista kuukauden välillä.
Ensimmäisen hakukierroksen jälkeen määrärahasta jaettiin yli puolet,
777.084 euroa.
Toinen hakukierros työnantajille oli 15.10. – 5.11.2010 välisellä ajalla.
Toisella hakukierroksella hyväksyttiin 25 työnantajasuunnitelmaa ja
myönnettiin 456.866 euroa laskutusoikeutta.
Kolmas hakukierros työnantajille oli 24.1. – 15.2.2011. Kolmannella hakukierroksella hyväksyttiin 10 työsuunnitelmaa, joiden laskutuskatto
oli 148.554 euroa. Kolmannella kierroksella referenssiryhmä suositteli
etusijan antamista kuvataiteelle, joka Näyttelyvaihtokeskus Framen
tilanteen vuoksi ei ollut lainkaan edustettuna ensimmäisellä ja vain
yhden hakemuksen verran toisella kierroksella. Kolmannen hakukierroksen jälkeen ei järjestetty enää uutta hakukierrosta, vaan loput määrärahasta jaettiin harkinnan mukaan yhdeksälle työnantajalle.
Etenkin kahden ensimmäisen hakuprosessin aikataulu oli erittäin kireä. Kaikki työnantajatahot eivät ehtineet tiedottaa yhteistyökumppaneilleen hausta, ja työnantajasuunnitelmia otettiin vastaan vain ministeriön hyväksymien työnantajatahojen kautta. SKTI:stä lähetettiin
työllistettyjen hakupaperit sähköisesti työnantajille vain muutaman
päivän viiveellä. Projektivastaavan osa-aikaisuus oli tässä kohdin haaste. Työnantajien vastuulle jäi varmistaa saamastaan koosteesta, että
ne olivat saaneet kaikki hakupaperit.
Muutama työnantaja oli esittänyt työsuunnitelman yhtä tehtävää varten, mutta jakoi tehtävän ajallisesti useampaan jaksoon ja palkkasi
joka jaksoon eri työllistetyn. Näin yhtä tehtävää kohden saattoi tulla
valituksi kolmekin työllistettyä. Yksi työnantaja palkkasi hankkeesta
saamallaan määrärahalla työllistetyn ja sen lisäksi hakijoista vielä kaksi
osa-aikaisesti, omalla kustannuksellaan. Kyseiset kaksi työntekijää eivät näy hankkeen tilastoissa.

Hakukierrokset työllistettäville
Kun hankeen aikataulu oli hahmottunut, ensimmäisen kierroksen
työnantajat olivat tiedossa ja nettisivut valmiit, ajankohtaistui työllistettäville suunnatun hakulomakkeen toteutus. Hakulomake tehtiin
verkkoon E-lomake-ohjelmassa. Ohjelma loi lomakkeelle oman internet-osoitteen, jossa lomake täytettiin. Ohjelmassa on toiminnot vastausten lajitteluun ja käsittelyyn. Verkkolomakkeen käyttöön päädyttiin, koska sen käyttö on kohtuullisen helppoa ja edullista. Haittapuolena oli se, että hakemuksia ei voitu lähettää suoraan työllistäjille, vaan
tiedot oli ensin muokattava luettavampaan muotoon. Referenssiryhmä ehdotti, että sama henkilö voi hakea useita avoimia paikkoja.
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Työllistettävien ensimmäistä hakukierrosta varten laadittu E-lomake
julkaistiin www.kulttuurivienti.fi –sivustolla 16.9.2010. Hakuaika oli kaksi viikkoa. Täytettyjä E-lomakkeita saatiin 735 kappaletta, joista 70 oli
keskeneräisiä. Ensimmäisellä hakukierroksella useat hakijat täyttivät
enemmän kuin yhden E-lomakkeen. Kun sama hakija lasketaan vain
kerran, yksittäisiä hakijoita oli 445 kappaletta.
Hakukelpoisia olivat Suomen sosiaalilainsäädännön piiriin kuuluvat,
vuonna 1976 tai sen jälkeen syntyneet, juuri valmistumassa olevat tai
jo valmistuneet opiskelijat tai muuten alalta työkokemusta omaavat,
vailla vakinaista työtä olevat kulttuurialan ammattilaiset, alan yrittäjät
ja taiteilijat.
SKTI:ssä hakemusten käsittelyaikaa oli alle viikko, ja työllistettävien
hakemukset toimitettiin esitarkastuksen jälkeen 30 eri työnantajalle,
joista jokainen teki oman palkkaamispäätöksensä itsenäisesti ja oman
aikataulunsa mukaan. Ensimmäiset työllistetyt aloittivat tehtävissään
lokakuun 2010 aikana.
Toista hakukierrosta varten E-lomaketta ja ohjeistusta muutettiin siten, että työllistettävät saattoivat hakea vain yhdellä lomakkeella
enintään kahta eri paikkaa. Myös E-lomakkeen teknistä toimivuutta
parannettiin. Toisella hakukierroksella tarjolla oli merkittävästi enemmän puolen vuoden pituisia työtehtäviä. Hakukierros oli käynnissä
11.– 23.11.2010. Hakemuksia saatiin 269, joista 12 kappaletta oli keskeneräisiä.
Kolmas hakukierros työllistetyille oli 15. - 30.3.2011. Hakemuksia täytettiin 314 kappaletta, joista 27 oli keskeneräisiä. Elokuussa palkattiin
vielä kaksi hakukierroksilla mukana ollutta työllistettyä Framelle erillispäätöksellä myönnettyyn tehtävään. Lisäksi yhdeksän työllistettyä sai
1 – 2 kuukauden jatkon.

Rekrytointiprosessi
Pääsääntöisesti työnantajat kokivat rekrytointiprosessin sujuneen helposti, ottaen huomioon joidenkin työnantajien saaman hakemusten
runsaan määrän ja aikataulun. Muutaman työnantajan kohdalla rekrytointi oli poikkeuksellisen vaikeaa, kun useampi hakija perui tulonsa
saatuaan toisen työpaikan tai hakijamäärä oli alun perin hyvin pieni.
Kaksi työnantajaa mainitsi ongelmien aiheuttajaksi pienen palkan,
muttei itse pystynyt lisäämään palkan määrää. Työnantajat hyödynsivät muille työnantajille saapuneita hakemuksia ja näin kaikki saivat
riittävän määrän hakemuksia. Hakijoita pidettiin pätevinä ja valinnan
tekemistä vaativana.
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Osa ulkomailla sijaitsevista työnantajista kyseli hanketoimistosta
tietoja työnantajavelvoitteista liittyen muun muassa Suomen kansalaisen verotukseen ulkomailla. Vaikka maakohtaisia eroja oli jonkin
verran, neuvoivat työnantajat toisiaan. Myös työllistetyiltä tuli projektivastaavalle palkanlaskentaan sekä vuokra- ja matkatukeen liittyneitä
kysymyksiä.

Sopimukset ja raportointi
SKTI:n hallituksen hyväksymien työnantajien ja SKTI:n kesken solmittiin sopimukset, joissa määriteltiin työnantajan ja SKTI:n vastuut
ja velvollisuudet sekä laskutus- ja raportointiaikataulu. Työnantajien
oli mahdollista laskuttaa osa myönnetystä laskutusoikeudesta ennakkoon. Kaikki työnantajat eivät käyttäneet tätä mahdollisuutta.
Työnantajien ja SKTI:n välillä laadituissa sopimuksissa on mainittu
kolme raportoinnin määräaikaa: 5.1.2011, 31.7.2011 ja 5.1.2012. Lisäksi
työnantajia pyydettiin välittämään työllistetyille lomake, jolla kerättiin
tietoja työllistettyjen kokemuksista. Työnantajista 80 % jätti raportin
määräaikaan mennessä.
Raporteissa työnantajat luonnehtivat hankkeen merkitystä organisaationsa toiminnalle adjektiiveilla: suuri, erittäin suuri, merkittävä, valtava. Yleinen arvio on, että hanke on erittäin onnistunut ja sille toivotaan
jatkoa.
”Kahden nuoren innokkaan osaajan työllistäminen oli valtava apu pienen
instituutin vuoden kierrossa ja sattui osumaan ajalle, jolloin apua todella
tarvittiin henkilöstövajauksen vuoksi.”
”Kiitos! Hanke on hieno ja upea tuki! Ehdottomasti olisi tärkeää saada
tälle merkittävälle tukimuodolle jatkoa.”

Työllistettäville hankkeen hallinto ei ole ollut näkyvää.
”Hankkeen byrokratiaan on hyvin vähän sanomista, sillä se ei varsinaisesti vaikuttanut mihinkään itse työtehtävien osalta. Tämä olikin sikäli
jopa pienoinen positiivinen yllätys, sillä olin aiemmin kuullut alalla olleilta
tuttaviltani vastaavanlaisten rahoitusten aiheuttamista epäselvyyksistä.
Omalla kohdallani näitä epäselvyyksiä ei kuitenkaan ollut ainuttakaan ja
tästä kiitos menee kaiketi sekä hankkeen vastaaville että Suomen Japanin instituutille.”

Työnantajilla on ollut paljon odotuksia hankkeeseen ja työllistettyyn
liittyen. Saavutetuista hyödyistä on raporteissa todettu seuraavaa:
”Fimic on saanut vahvaa ja kehittämiskelpoista resurssia käyttöönsä vuoden ajaksi. Toimintavuoden aikana Fimicissä on useita tärkeitä hankkeita,
joihin lisäresurssi on ollut erittäin tarpeellinen.”
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”Hankkeen avulla Japanin markkinoille pyrkivät saavat raportissa esiintyvien best practises avulla hyödyllistä tietoa. Hankkeeseen osallistuneet
toimijatahot saavat myös palautetta raportissa. Näin pystytään kehittämään vastaavanlaiset tapahtumat kuin HIRAMEKI entistä tehokkaammiksi.”
”Odotamme, että suomalainen tuottaja saksalaisen yhteistyökumppanin
organisaatiossa helpottaa huomattavasti projektin suomalais-saksalaista
kokonaiskoordinaatiota. Tämän lisäksi ratkaisu takaa suomalaisen näkökulman vahvan mukanaolon koko prosessin ajan. Tämä edesauttaa
hankkeen kehitystä suomalaisesta näkökulmasta edulliseen suuntaa.
Toisaalta DMY-festivaalin sitoutuminen ja suomalaisten muotoilijoiden
intressien tarpeeksi vahva huomioiminen taataan tämän ”yhteisen” työntekijän kautta.”
”Instituutin julkaisusarja hyvässä vauhdissa. Ilman hanketta tuskin onnistunut.”
”Erityisesti pienillä kulttuurialan organisaatioilla ei ole resursseja perustaa uusia vakituisia työpaikkoja.”

Restaurointityöt käynnistyivät
työllistettyjen avulla Paanajärven
kylässä, Venäjän Karjalassa

Saapuneista työllistettävien loppuraporteista voidaan päätellä, että
työtehtävät ovat olleet kahta poikkeusta lukuun ottamatta erittäin
monipuolisia ja verkostoituminen laajaa. Muutamissa raporteissa annetaan kriittistä palautetta työnantajien kulttuurintuottamiseen ja
ammattitaitoon liittyen. Raporteissa tuodaan esiin, kuinka pikainen ulkomaille muutto on sujunut hämmästyttävän helposti. Nuorten raporteissa kiitetään saadusta mahdollisuudesta työllistyä hankkeen avulla,
työtehtäviä on pidetty erittäin mielekkäinä ja tulevaisuuden näkymiä
lupaavina.
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”Suuret kiitokset aivan mahtavasta hankkeesta, joka varmasti on avannut
valtavan monta ovea nuorille suomalaisille kulttuurialan ammattilaisille.
Tämänkaltaiset hankkeet ovat ensisijaisen tärkeitä mahdollistajia sekä
nuorille itselleen että myös suomalaisen kulttuuriviennin edistämiselle.
Nuoret ammattilaiset, jotka keräävät tämän tyyppisten projektien kautta
kontakteja tulevat tulevaisuudessa myös mitä luultavimmin hyödyntämään näitä suomalaisen kulttuuriviennin eduksi. Henkilökohtaisesti kokemus oli aivan mahtava ja etenkin opettavainen kokemus.”
”Julkistettujen numeroiden valossa on ilmeistä, kuinka suuri tarve tämän
kaltaisille hankkeille on. Tämä ei suinkaan ole yllätys etenkään vasta
valmistuneiden tai muutoin vasta alalle siirtyneiden keskuudessa, työkokemuksen puute kun voi usein olla täydellisenä esteenä työn saamiselle.
Suomen työkentälle on usein hankala murtautua, koska ansioluetteloa ei
pysty kartuttamaan mikäli se on lähtiessä niukka, mikä puolestaan toimii
eräänlaisena järjettömänä kehänä ja estää uusien työntekijöiden pääsemisen omalle alalleen. Moni kun etsii ensimmäistä mahdollisuuttaan
omalla alallaan jopa enemmän kuin varsinaista pitkää työsuhdetta, ilman tuota ensimmäistä kokemusta kun on hyvin vaikea suunnitella omaa
uraansa. Sanoisinkin, että tämän kaltaiset hankkeet ovat Suomalaisessa
työpolitiikassa valtavan aliarvostettuja tällä hetkellä ja niihin tulisikin panostaa paljon laajemmin ja useammilla aloilla.”

Kansainvälisyys
Hankkeen erityispiirteenä on ollut kansainvälisten työtehtävien painotus. Ne työnantajien esittämät suunnitelmat, joissa ei ollut riittävää
kansainvälistä aspektia, eivät päässeet mukaan hankkeeseen. Suomessa olevissa työpaikossa kansainvälisyyden on pitänyt näkyä työtehtävien laadussa. Ulkomailla sijaitsevissa työpaikoissa kansainvälisyys on
toteutunut luontevasti.
Hakuun osallistuneista nuorista ammattilaisista 15 prosentilla ei ole
ollut minkäänlaista kansainvälisyyskokemusta, 9 prosentilla kokemus
rajoittui vaihto-oppilasvuoteen. Työllistettävien hakemuksista oli nähtävissä, että toisaalta kansainvälisyyskokemusta kaivattiin lisää ja toisaalta ne, joilla sitä jo oli, olivat innostuneet työtehtävistä juuri niiden
kansainvälisyysaspektin vuoksi.
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Hakijoiden
kv-kokemus

Ei kv-kokemusta
9%

Työskennellyt ulkomailla,
kv-projektissa sekä ollut
vaihto-oppilaana
13 %

Ollut vaihtooppilaana
9%

Työskennellyt kvprojektissa
16 %

Työskennellyt ulkomailla
14 %

Työskennellyt
ulkomailla
että kvprojektissa
14 %
Työskennellyt
ulkomailla sekä ollut
vaihto-oppilaana
11 %
Työskennellyt kv-projektissa sekä
ollut vaihto-oppilaana
8%

Työllistettyjen raporteista käy ilmi, että kansainvälisyyspainotusta on
pidetty tärkeänä.
”Kun kerroin Norjassa mitä kautta työni oli järjestynyt, hanke sai paljon
kehuja. Alan ihmisten mielestä oli hienoa, että panostetaan kansainvälisyyteen. Norjassa samaa ei ole ymmärretty tehdä, vaikka kyseessä on
vauras maa. Eräs taiteilija totesi, että kokonainen sukupolvi tulee palaamaan Suomeen kansainvälisten kokemustensa kanssa ja että siitä hyötyy
koko kenttä.”.
”Työllistämishanke on varmasti kannatettava ja selvästi siinä yhdistyivät kaksi hyödyllistä tavoitetta. Ensinnä hanke toi kansainvälisen työn
mahdollisuuksia suomalaisille kulttuurialan työntekijöille. Kulttuurialalla
työmahdollisuudet ovat rajallisia ja kilpailtuja, joten kaikki lisätyöllistymismahdollisuudet ovat toivottavia. Vielä harvinaisempaa on saada mahdollisuus työskennellä kansainvälisten tehtävien parissa. Varmasti hanke
toi paljon kansainvälisen toimintaympäristön osaamista suomalaisille
kulttuurialan ammattilaisille. Toiseksi hanke toi tervetulleita mahdollisuuksia nuorille työllistyä taloudellisessa tilanteessa, jossa työmahdollisuuksia on vain kohtuullisen rajallisesti.”
”Ulkomailla vietetyt jaksot tuovat osaamista, oppia, uusia näkökulmia ja
uusinta tietoa myös suomalaisen yhteiskunnan käyttöön. Jos minulla olisi
kaikki valta maailmassa, jokainen suomalainen nuori kävisi edes kääntymässä maailmalla. Muiden tapojen ja näkemysten oppiminen antaa
resursseja ja pääomaa työelämään, ongelmanratkaisukykyä, luovuutta.”
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4. TYÖNANTAJAT
Opetus- ja kulttuuriministeriön määrittelemien hankkeen linjausten
mukaisesti työnantajiksi hyväksyttiin Suomen ulkomailla toimivat
instituutit, Juminkeko-säätiö, Hanasaaren ruotsalais-suomalainen
kulttuurikeskus, taiteen alan tiedotuskeskukset ja vastaavat kulttuurivientiorganisaatiot. Nämä saattoivat osoittaa työllistetyn myös yhteistyökumppaniensa työtehtäviin. Instituutit ja tiedotuskeskukset
esittivät pääsääntöisesti suunnitelmia, joissa työtehtävät liittyivät
instituuttien tai tiedotuskeskusten omiin töihin. Instituuteista Viron
instituutti oli aktiivisin esittämään myös yhteistyökumppaneille sijoittuvia työtehtäviä. Tiedotuskeskuksista MUSEX, Tanssin tiedotuskeskus sekä Sirkuksen tiedotuskeskus tiedottivat aktiivisesti hausta
yhteistyökumppaneilleen ja esittivät useita suunnitelmia SKTI:lle.
Teatterin tiedotuskeskus, esitti oman suunnitelmansa lisäksi kolmen
yhteistyökumppaninsa suunnitelmat ja nämä myös hyväksyttiin.
Tiedotuskeskusten työsuunnitelmat olivat niiden edustamalta alalta,
instituuttien työsuunnitelmat liittyivät useampaan alaan samanaikaisesti. Näin ollen ylivoimaisesti eniten työnantajat esittivät työsuunnitelmia kulttuurituotantoon liittyen, jolloin työllistettyä on haettu toteuttamaan useita eri aloihin liittyviä näyttelyitä ja tapahtumia. Muita
aloja olivat arkkitehtuuri, audiovisuaalinen ala, kirjallisuus, kuvataide,
mediataide, muotoilu, musiikki, opetus, peliala, restaurointi, romanikulttuuri, sirkus, tanssi, teatteri ja viestintä.

Instituutit
Suomella on maailmalla 16 kulttuuri- ja tiedeinstituuttia. Instituuttien
muodostamaan verkostoon kuuluu lisäksi Espoossa sijaitseva Hanasaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus. Suomen kulttuuri- ja
tiedeinstituutit ovat kansalaisyhteiskuntatoimijoita, jotka on perustettu edistämään kansainvälisiä suhteita ja yhteistyötä tutkimus-,
tiede-, taide- ja kulttuuriorganisaatioiden ja niissä työskentelevien
ihmisten välillä. Instituutit ovat itsenäisiä, yleishyödyllisiä organisaatioita, joita ylläpitää yksityinen säätiö tai rahasto. Nämä taustaorganisaatiot edustavat laajasti Suomen yhteiskuntaa sekä tieteen, kulttuurin että elinkeinoelämän aloilta. Instituutit edistävät kansainvälistä
dialogia, luovuutta ja innovaatiota, ja tiedeinstituutit tekevät lisäksi
itsenäistä tieteellistä tutkimusta.
Alla ne instituuttityönantajat, joiden työllistämissuunnitelmat SKTI:n
hallitus on hyväksynyt.
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Ensimmäinen hakukierros:

Toinen hakukierros:

Kolmas hakukierros:

Suomen Benelux-instituutti

Finnagora (x2)

Hanasaaren kulttuurikeskus

Hanasaaren kulttuurikeskus

Suomalais-norjalainen
kulttuuri-instituutti

Suomen Japanin Instituutti (x2)

Suomen Kööpenhaminan
kulttuuri-instituutti

Suomen Japanin Instituutti

Suomen Lontoon instituutti

Juminkeko-säätiö

Suomen Lontoon instituutti
Suomen Lähi-idän instituutin säätiö
Suomen Madridin instituutti (x2)
Suomen New Yorkin
kulttuuri-instituutti
Suomen Pietarin instituutti (x2)
Suomen Ranskan instituutti
Suomen Saksan-instituutti
Suomen Viron instituutti (x2)

Suomen New Yorkin
kulttuuri-instituutti

Suomen Viron instituutti

Suomalais-norjalainen
kulttuuri-instituutti (x2)
Suomen Ranskan instituutti
Suomen Saksan instituutti (x2)
Tukholman Suomi-instituutti
Suomen Viron instituutti

Japanin, Madridin, Pietarin, Saksan ja Viron instituuttien sekä Finnagoran ja Suomalais-norjalaisen kulttuuri-instituutin osalta hyväksyttiin
samalla hakukierroksella kaksi suunnitelmaa. Osassa työsuunnitelmia
työpaikka oli instituutin yhteistyökumppanilla. Yhteistyökumppaneita
ovat olleet Black Nights Film Festival (Viro), Tarton Luovan talouden
keskus (Viro), Eesti Disainikeskus (Viro), Sørlandets Kunstmuseum
(Norja), DMY International Design Festival (Saksa).
Hankkeen työtehtävien monipuolisuutta kuvaa kenties se, että Madridiin haettiin työllistettävää tekemään selvitystä suomalaisen mallin
mukaisen opettajankoulutusohjelman ja pilottikoulun toteuttamisesta
Espanjassa ja mahdollisesti Latinalaisessa Amerikassa, ja Juminkekosäätiö haki Paanajärven kylään, Venäjälle restauroijia. Työtehtävät
ovat kaikki vaatineet erityisosaamista.

Taiteen tiedotuskeskukset
Tiedotuskeskukset ovat keskeisiä toimijoita kulttuuriviennin tukiverkostossa ja toteuttavat toiminnallaan omien toimialojensa osalta sekä
opetus- ja kulttuuriministeriön että muiden kotimaassa ja ulkomailla
toimivien tukiverkoston jäsenien kulttuuriviennin ja kansainvälistymisen tavoitteita.
Kaikki tiedotuskeskukset toimivat Helsingissä. Nykyisessä kulttuuriviennin toimintamallissa taiteen tiedotuskeskuksilla on hyvin keskeinen rooli. Tiedotuskeskusten valtionavustuksen perusteena on
tiedotustoiminnan lisäksi suomalaisen kulttuurin vientiedellytysten
parantaminen, liikkuvuuden edistäminen, kansainvälisiä kulttuurisuhteita edistävien ulkomaisten verkostojen luominen ja ylläpitäminen
sekä yhteistyön tiivistäminen ulkomailla ja Suomessa toimivien suomalaista kulttuuria edistävien organisaatioiden kanssa. Lisäksi tiedo-
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tuskeskukset luovat edellytyksiä taiteen alan ammattilaisten työllistymistilanteen parantamiseksi.
Tiedotuskeskusten työpaikat olivat neljää lukuun ottamatta Helsingissä. Näistä kaksi sijaitsi Tampereella, yksi Pariisissa ja yksi Tukholmassa. Tampereella ja Pariisissa työtehtävät olivat tiedotuskeskuksen
yhteistyökumppaniin liittyviä. Työnantajaorganisaatioiksi hyväksyttiin
seuraavat tiedotuskeskukset:
Ensimmäinen hakukierros:

Toinen hakukierros:

Kolmas hakukierros:

AV-arkki
FAVEX
FILI
Musex
Neogames
Sirkuksen tiedotuskeskus
Tanssin tiedotuskeskus
Teatterin tiedotuskeskus

Av-arkki
Design Forum Finland
Fimic
Musex
Sirkuksen tiedotuskeskus
Tanssin tiedotuskeskus
Teatterin tiedotuskeskus

AV-arkki
Frame & Museoliitto,
HIAP
Musex
Teatterin tiedotuskeskus

Työnantajat ovat esittäneet työsuunnitelmia sekä omaan organisaatioonsa että yhteistyökumppaneiden organisaatioon liittyen. Yhteistyökumppaneita ovat olleet Association WHS ry, Aleksanterin teatteri,
Baltic Circle, Bureau international de l’édition française, Circo Aereo,
Helsingin Barokkiorkesteri, Fullsteam, Kristallisilmä Oy, Pixelache,
Rockadillo Records, Stupido Records, Tampereen teatterikesä, Tanssiareena, Teatteri Metamorfoosi, Tero Saarinen Company ja Zodiak.
SKTI:n hallitus päätti kokouksessaan 30.6.2011 myöntää yhdelle työnantajalle kuukauden, kahdeksalle työnantajalle kahden kuukauden
sekä yhdelle työnantajalle kuuden kuukauden laskutusoikeuden jatkoajan. Saajat olivat:
Instituutit:
Suomen Lähi-idän instituutti, 1 kk
Suomen Ranskan instituutti, 2 kk
Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutti, 2 kk
Suomen Viron-instituutti/Design Centre, 2 kk
Taiteen tiedotuskeskukset:
FRAME, 6 kk
FRAME & Museoliitto, 2 kk
Sirkuksen tiedotuskeskus, 2 kk
Tanssin tiedotuskeskus, 2 kk
Tanssin tiedotuskeskus/Aleksanterin teatteri, 2 kk
Teatterin tiedotuskeskus, 2 kk

Kaiken kaikkiaan hankkeessa luotiin 83 tuettua työllistämisjaksoa. Osa
työnantajista jakoi saamansa tukikuukaudet yhden työllistetyn sijasta
kahdelle tai jopa kolmelle työllistetylle. Kahdessa tapauksessa työllistetty jäi äitiyslomalle ja hänelle palkattiin hankkeen kautta sijainen.
Joissain tapauksissa yhden työllistämisjakson jo tehnyt työntekijä tuli
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palkatuksi toiselle työllistämisjaksolle joko saman tai toisen työnantajan palveluksessa.
Ensimmäisellä hakukierroksella eniten hakemuksia lähetettiin Suomen
Lontoon instituutin sekä Suomen New Yorkin instituutin työtehtäviin,
toisella hakukierroksella FIMICin ja kolmannella hakukierroksella
Tanssiareenan tarjoamaan tehtävään. Vaikeinta sopivan työllistetyn
löytäminen oli Hanasaaren kulttuurikeskukselle, jonka tehtävässä vaadittiin hyvää ruotsinkielen taitoa.

Ensimmäisen hakukerran
hakukohteet, instituutit

Lontoo 16 %

En hae
instituutteihin
30 %

Mihin tahansa 13 %

Tallinna 1 %
Pariisi 2 %
New York 10 %

Hanasaari 3 %
Tokio 3 %
Berliini 3 %
Viro/PÖFF 3 %
Lähi-itä 4 %

Benelux 6 %
Madrid 6 %

Toisen hakukerran hakukohteet
FIMIC
Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutti
Design Forum Finland
Sirkuksen tiedotuskeskus
Japanin Instituutti
Hanasaaren kulttuurikeskus
Suomen Lontoon Instituutti
Suomen Saksan Instituutti
Finnagora
Musex/Stupido Records
AV-arkki/Pixelache
Kööpenhaminan Suomi-instituutti
Tinfo/TAIVEX-vientivalmennus
Suomen Ranskan instituutti
Tukholman Suomi-instituutti
Musex/Helsingin Barokkiorkesteri
Sirkuksen tiedotuskeskus./Circo Aereo ry
Suomen Saksan-instituutti
SKMU Sørlandets Kunstmuseum

47
43
22
14
11
11
11
11
10
10
7
7
7
6
6
4
3
3
2
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Kolmannella hakukierroksella oli muutama yksittäistapaus, jossa Elomakkella haettiin myös muihin työpaikkoihin, kuin hankkeessa auki
olleisiin.

Kolmannen
hakukerran
hakukohteet

Tanssiareena ry
HIAP ry
Tanssin Tiedotuskeskus ry
Musex
Suomen museoliitto & FRAME
Tampereen Teatterikesä
Suomen Saksan instituutti
Teatteri Metamorfoosi
Estonian Design Center
Suomen Japanin Instituutti
Piknik Frequency ry
Juminkeko-säätiö
Kristallisilmä Oy
Suomen Viron-instituutti
Suomen kulttuuri- ja tiedeinsituutit ry
SKMU Sørlandets Kunstmuseum
Ei haussa mukana

60
49
31
29
21
13
12
11
6
6
5
4
3
3
2
2
1

Hakukierrosten lisäksi kesäkuussa 2011 yhdeksälle työnantajalle myönnettiin 1-2 kuukauden pituinen jatko ja yhdelle työnantajalle kaksi kolmen kuukauden mittaista uutta työllistämisjaksoa.
Työpaikkojen, työntekijöiden ja työllistämisjaksojen määrä poikkeaa
toisistaan, koska sama työntekijä on voitu palkata perättäisiin työllistämisjaksoihin tai eri työnantajalle. Kaikkiaan 12 työllistettyä on tullut
palkatuksi hankkeessa myöhemmin auki olleeseen toiseen tehtävään
tai saanut jatkon työllistämisjaksoonsa.

Työnantajat,
tiedotuskeskukset

Työnantaja
Työpaikka Työntekijä Työllistämisjaksoja
			
AV-arkki
3
3
3
Design Forum Finland
1
1
1
Finnish Film & Audiovisual Export FAVEX
1
1
1
Suomen kirjallisuuden vientiorganisaatio FILI
2
2
2
Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus Fimic
1
1
1
Näyttelyvaihtokeskus Frame
3
4
6
Music Export Finland Musex
6
6
6
HIAP
1
2
2
Neogames
1
1
1
Sirkuksen tiedotuskeskus
4
4
5
Tanssin tiedotuskeskus
6
7
9
Teatterin tiedotuskeskus
5
5
6
34

20

37

43

Työnantajat,
instituutit

Ulkomailla sijainneet
työpaikat

Työnantaja
Työpaikka Työntekijä Työllistämisjaksoja
			
Finnagora
2
2
2
Hanasaaren kulttuurikeskus
2
2
2
Suomen Japanin instituutti
3
3
3
Juminkeko
2
3
4
Suomen Tanskan kulttuuri-instituutti
1
1
1
Suomen Lontoon instituutti
2
2
2
Suomen Madridin-instituutti
2
3
3
Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutti
2
2
3
Suomalais-norjalainen kulttuuri-instituutti
3
2
3
Suomen Ranskan instituutti
2
2
3
Suomen Saksan-instituutti
3
3
3
Suomen Benelux-instituutti
1
1
1
Suomen Lähi-idän instituutti
1
1
2
Suomen Pietarin instituutti
2
2
2
Suomen Viron instituutti
4
3
5
Suomen Tukholman instituutti
1
1
1
33
33
40

Ulkomailla sijainneet työpaikat olivat seuraavissa maissa
(suluissa työllistettyjen määrä):

Norja (2)
Ruotsi (3)
Viro (3)
Tanska (1)
U.S.A. (2)

Iso-Britannia (2)
Ranska (3)
Espanja (3)

Venäjä (5)

Unkari (2)
Saksa (3)
Belgia (1)
Syyria (1)

Japani (2)
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5. TIETOJA HAKIJOISTA JA
TYÖLLISTETYISTÄ
Tiedot kansainvälistymis- ja työllistämishankkeen hakijoista on saatu
E-lomakkeelta, jonka hakijat ovat täyttäneet hakiessaan hankkeen
työpaikkoihin. Hakijoilta on kerätty tiedot ikään, sukupuoleen, koulutukseen, koulutuspaikkaan, valmistumisvuoteen, kansainvälisyys- ja
työkokemukseen liittyen. Hakulomakkeita tuli yhteensä 1207 kappaletta. Lisäksi joka kierroksella on ollut täytettynä kymmeniä hakemuksia, joita ei kuitenkaan ole lähetetty. Kun jokaiselta hakukierrokselta
huomioidaan hakija vain yhden kerran, on hakijoita ollut yhteensä 782
kappaletta. Näistä 638 on naisia ja 144 miehiä.

Tallennettuja lomakkeita
Lähetettyjä hakemuksia
Keskeneräisiä hakemuksia

1. kierros
665
70

2. kierros
256
12

3. kierros Yhteensä
286
1 207
27
109

E-lomakkeen täyttäneet hakijat olivat pääasiassa opintonsa päättäneitä, pätkätöitä tehneitä ja nyt työttöminä olevia, maisteritutkinnon suorittaneita naisia. Enemmistö hakijoista oli syntynyt vuosien 1980-1984
aikana.

81

Hakijan
syntymävuosi

73
62 64
53
36

87
78 76

58
42
33

10
1

1

1

1

1 3 1

7

4 6 2
1

1958 61 67 69 70 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93

Yli puolella hakijoista oli humanistisen alan koulutus. Vaikka kaikki
työpaikat olivat kulttuurialaan ja iso osa niistä kulttuurintuottamiseen
liittyviä, vain seitsemän prosenttia hakijoista oli valmistunut kulttuurituottajaksi. Yrittäjiä tai freelancereita oli 11 prosenttia hakijoista.
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Hakijan
koulutustausta

Ei tutkintoa 5 %
Humanisti, taide
16 %

Ammattitutkinto 7 %

Humanistit,
kielet ja
kirjallisuus
10 %

Muu AMK 15 %

Media AMK 9 %
Humanisti,
muu ala
26 %

Kulttuurituottaja
AMK
7%

Yliopisto,
muu ala
5%

Hakukelpoisista vanhimmat ovat syntyneet 1975, valmistuneet ylioppilaiksi vuonna 1994 ja maisteriksi vuonna 1999 +/- 1 ¬¬¬- 2 vuotta. Hakijoiden enemmistö oli valmistunut hankkeen käynnistysvuonna 2010,
mikä korreloi hakijoiden enemmistön syntymävuoden kanssa.

Hakijan
valmistumisvuosi

220

132

62
25
1

1

1

1

2

1

2

4

1981 85 89 95 96 98 99

9

8

36

125

60

49

28

15

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
2000

Määrittelemätön
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Tehtäviin valitut
Työtehtäviin valituiksi tulleista 78 % oli naisia ja 22 % miehiä. Valitut
työntekijät olivat iältään keskimäärin 29,88 vuotta. Nuorin valittu työntekijä oli syntynyt vuonna 1987 (1 kpl). Viidennes valituista työntekijöistä oli syntynyt vuonna 1984. Valituista yksi oli maahanmuuttaja.
Ylioppilas 10 %

Valittujen tutkinnot

Maisteri 49 %

Ammattikoulu 2 %
YO + Ammattikoulu 3 %

AMK 25 %

YAMK 1 %
Kandidaatti 10 %

Työllistetyillä yli puolella oli maisteri- tai kanditasoinen yliopistotutkinto. Lähes neljännes työllistetyistä oli opiskellut Helsingin yliopistossa.
Ulkomailla tutkintonsa suorittaneita oli 11 prosenttia. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita oli 17, ja lopuilla oli ylioppilas- tai opistotasoinen koulutus. Työllistetyiksi tulleista enemmistö oli valmistunut
vuosina 2008-2010.
Yli puolet työllistetyistä oli hakuhetkellä työttömänä tai määräaikaisessa työsuhteessa.

Valitun viimeisin
koulutuspaikka

Lukio 3%
Ammattikoulu 3%
Yrkeshögskolan
Novia 5 %
Aalto-yliopisto
5 %

Sibelius-akatemia 2%

Helsingin
yliopisto 23 %

Muu yliopisto
suomi 6 %
Humanistinen
AMK 6 %

Tampereen
yliopisto 10 %
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Muu yliopisto,
ulkomaat 11 %

Muu AMK
15 %

Jyväskylän yliopisto
11 %

Työtehtävät
Tehtävänimikkeitä oli kaiken kaikkiaan 35 erilaista. Tyypillisimpiä olivat
näyttelyjärjestelyihin, tiedotukseen ja esitystaiteen tuotantoihin liittyvät tehtävät.

Hakuilmoituksissa käytettyjä nimikkeitä olivat:

apulaistuottaja
arkkitehti
digitoija
Hirameki-hankeen koordinoija
kirjallisuuden ammattilainen
koordinaattori
koulutusvientisuunnittelija
kulttuurikoordinaattori
kv-koordinaattori
kv-levitysassistentti
levitysassistentti
markkinointi- ja tuoteassistentti

media-ammattilainen
nuori kirjallisuuden ammattilainen
näyttelyassistentti
näyttelykoordinaattori
ohjelmasuunnittelija
program manager
projektiassistentti
projektikoordinaattori
projektisihteeri
projektityöntekijä
restaurointityön kartoittaja x 3
selvitystyöntekijä

tiedottaja
toimistosihteeri
tuotantoassistentti
tuottaja
tuottaja-assistentti
tuottaja-tiedottaja
työntekijä
verkostosuunnittelija
vientiassistentti
viestintäassistentti
viestintäsuunnittelija

Monet työllistetyistä ovat olleet mukana toteuttamassa suomalaisia
kulttuurivientihankkeita. Raporteissa näkyvät avajaiset ja vastaanotot
mutta myös esitteet ja erilaiset raportit ja selvitystyöt konkreettisina
tuloksina työllistämisjaksosta. Tällaisia ovat esimerkiksi Suomen Japanin instituutissa tehty Hirameki-raportti, Teatterin tiedotuskeskuksessa tehty Taivex-hankkeen arviointi ja Framen ja Museoliiton yhteisen
työllistetyn toimittama, suomalaisten museoiden kansainvälisyydestä
tehdyn selvitystyön loppuraportti, joka löytyy osoitteesta http://rajatonkulttuuri.wordpress.com/
Työllistetyt kuvaavat odotuksiaan ja kokemuksiaan muun muassa näin:
”Odotukset ylittyivät työn sisältöjen, vastuullisuuden ja mielekkyyden
osalta. Kokonaisuutena erittäin mielenkiintoinen, haastava, monipuolinen
ja kasvattava vuosi. Olen oppinut paljon ja oppiminen jatkuu edelleen.
Mm. apurahojen hakemisesta, strategiatyöstä ja pitkän aikavälin suunnittelusta, verkostoitumisesta, hanketyöstä, maantieteellisestä alueesta
toimintaympäristönä, toiminta-alueen kulttuurikentästä, uuden kielen.”
”Työtehtävät vastasivat pitkälti ilmoituksessa annettua kuvaa joskin
mukaan sekoittui myös olosuhteiden pakosta reilusti ylimääräisiä. Opin
projektin kuluessa ihan valtavasti uutta ja mikä arvokkaampaa pääsin tehokäyttämään aiemmin opittua. Työtehtävien lisäksi projekti oli valtavan
arvokas kokemus puhuttaessa kommunikaatiotaitojen kehittämisestä.
Kansainvälisyysaspekti toteutui mielettömän hyvin.
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Työllistetyillä oli erityisosaamista, joka näkyi
monin tavoin työnantajien tilaisuuksissa ja
erilaisissa graafisissa materiaaleissa.

”Filmland.fi (projekti johon minut alunperin palkattiin projektikoordinaattoriksi) englanninkielinen, ulkomaalaisille
ammattilaisille suunnattu sivusto, joka esittelee suomalaisia AV-alan tuotantoja, tekijöitä ja lokaatioita ja yrityksiä.”

”Variety mainos. Helmikuu
2012. Uusin Varietyyn tekemäni
mainos joka mainosti yleisesti
suomalaista sisältöä, Filmland.fi
sivustoa sekä Berlinaleen valittuja suomalaisia tuotantoja.”
”Nordic Chills: Visuaalinen ilme ja
mainontaa The Remakes Markettiin
marraskuussa 2011 Los Angelesissa.
The Remakes Market on uusi pelkästään sisältöihin ja tekijänoikeuksiin
painottunut marketti, jossa suomalaisia
AV-alan yrityksiä markkinoitiin ensi
kertaa ”Nordic Chills” brändin alla.”

Ensimmäiset, alle vuoden mittaiset työsuhteet päättyivät keväällä 2011
ja vuoden mittaisista työsuhteista ensimmäiset päättyivät lokakuussa
2011. Työsuhteista 26 oli pituudeltaan 12 kuukautta, loput keskimäärin kuusi kuukautta. Osassa niin työnantajien kuin työntekijöiden raportteja alle vuoden mittaisia työsuhteita kritisoitiin ja koettiin, että
työntekijää ei kannata perehdyttää lyhyissä työsuhteissa kiinnostaviin
työtehtäviin. Toisaalta moni projekti jää alle vuoden mittaisessa työsuhteessa kesken.
Työllistetyistä kaksi on jäänyt äitiyslomalle ja heidän tilalleen on palkattu uusi työntekijä edellisillä hakukierroksilla mukana olleista.
Vaikka moni työnantaja totesi, että jatkossa työtehtäviä tulee hoitamaan korkeakouluharjoittelija, vain kahdessa työllistetyn raportissa
työtehtäviä pidettiin ”tyypillisesti harjoittelijoille annettavina postitusja muina toimistorutiinien hoitona”.
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Mitä työsuhteen jälkeen?
Noin puolet työnantajista ja työllistetyistä toteaa raportissaan, että
työnantaja on tehnyt toimenpiteitä saadakseen työllistetylle jatkoaikaa joko omassa tai yhteistyökumppanin palveluksessa. Etenkin instituuteissa työn jatkuminen on ollut riippuvainen instituutin saamasta
muusta rahoituksesta. Työllistetyt ovat itse yrittäneet verkostoitua
yhteistyökumppanien kanssa, ja osa on siinä onnistunut erittäin hyvin.
50 työllistettyä on saanut alalta toisen työpaikan tai jatkaa saman
työnantajan palveluksessa. Kuusi työllistettyä on ilmoittanut jatkavansa freelancerina tai perustavansa yrityksen, kaksi jää äitiyslomalle,
kaksi on siirtynyt kokonaan toiselle alalle ja loput ovat raporttia tehdessään ilmoittaneet jäävänsä työttömiksi työnhakijoiksi.
Hankkeen merkityksestä yksittäiselle työllistetyille antaa hyvän kuvan
esimerkkitapaus, jossa määräaikaisessa työsuhteessa laitostyöntekijänä toiminut henkilö sijoittui työllistämisjakson jälkeen toiminnanjohtajaksi musiikkialan organisaatioon. Kaikki työllistetyt ovat tuoneet esiin
sen, että uskovat hankkeesta olevan hyötyä itselleen myös jatkossa.
Verkostoiduin Brysselissä poliittisesti ja jatkankin nyt poliittisessa tehtävässä kansanedustajan avustajana.

Tutkivan teatterityön keskus on yksi työnantaja, joka on palkannut
työllistämishankkeessa mukana olleen työllistetyn, ja iso osa työllistämishankkeessa työnantajina olleista on palkannut työllistettävän jatkamaan samoissa tehtävissä.
20.12.2011 22:41 http://t7.uta.fi/fi/current/news.php?cat=1&item=254
&archive=0
Laura Pekkala toimii TEKIJÄ-hankkeen projektiassistentin sijaisena
23.1.2012-31.10.2012. Hän on työskennellyt aiemmin mm. TAIVEX-hankkeessa projektikoordinaattorina sekä tehnyt kulttuurihankkeisiin liittyviä
selvitystöitä OKM:lle.
Lauran tehtäviin TEKIJÄ-hankkeessa kuuluu ESR-hallinnon lisäksi mm.
kiertuetuottamiseen erikoistuneiden koulutusjaksojen ja kansainvälisten
seminaarien suunnittelu.

Vaikka työllistettyjen työsuhteita on jatkettu tai he ovat saaneet paikan muualta, on alalle edelleen ominaista pätkittäisyys. Suurimmalla
osalla työsuhde on määräaikainen.
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6. TALOUS
OKM siirsi myöntämänsä 1.500.000 euron valtionavustuksen SKTI:n
tilille kahdessa erässä, elokuussa ja lokakuussa 2010. Opetus- ja kulttuuriministeriö oli määritellyt laskutusoikeuden piiriin hyväksyttävät
työnantajat. Korvattaville kustannuksille oli myös määritelty katto.
Työnantajille korvattiin
1.800 euroa/kk palkkakuluja + 30 % työnantajakustannuksia
SKTI:n ja työnantajien välisissä sopimuksissa määriteltiin hankkeen
määrärahan veloitusperusteista ja laskutusaikataulusta seuraavaa:
SKTI maksaa työllistämistukea SKTI:n hallituksen hyväksymään enimmäismäärään asti työllistämisestä aiheutuvista todellisista, tosiasiallista
työskentelyä koskevista palkkakustannuksista hyväksytyn työ- ja kustannussuunnitelman mukaisesti Työnantajan laskua ja tositteita vastaan.
Suomessa toimivat työnantajat voivat laskuttaa ainoastaan palkkakuluja
(1800 e/kk) sekä työnantajamaksuja (kts. laskutettava enimmäissumma).
Lisäksi ulkomailla sijaitsevat Työnantajat voivat laskuttaa yhden edestakaisen matkan kohdemaahan sekä majoituskuluja. Muut työn tekemiseen
tai työllistämiseen liittyvät kustannukset kuten työvälineet, työmatkakustannukset tms. eivät ole laskutuskelpoisia.
Työllistämistukea ei makseta sairaus-, äitiys-, isyys- ja muiden vastaavien
työntekijän poissaolojen ajalta maksettavista palkka- ja muista työnantajakustannuksista. Tukeen eivät oikeuta myöskään työn tekemiseen tai
työllistämiseen liittyvät kustannukset kuten työvälineet, työmatkakustannukset tms.

Hankkeessa maksettiin työnantajille yhteensä 1.421.176,74 euroa. Hallintokulut olivat 70.408,48 euroa. Määräaikaiselta talletustililtä saatiin
korkotuloja 8.403,13 euroa.
Keskimäärin yksi tuettu työllistämiskuukausi maksoi hankkeelle
2.622 euroa. Eroa Suomessa tai ulkomailla tehtyjen tukikuukausien
kustannuksissa oli 562 euroa, joka johtui matka- ja majoituskustannuksista. Ulkomaille työllistyneistä työnantajalle maksettiin maksimissaan 500 euroa yhdestä edestakaisesta matkasta kohdemaahan. Lisäksi maksettiin maksimissaan 600 euroa kuussa asumisesta.
Maakohtaiset erot olivat asumisen osalta varsin isot.
Kustannus työllistetystä Suomessa		

2.340 e/kk

Kustannus työllistetystä ulkomailla		

2.902 e/kk

Useimmille työnantajille maksettiin työllistämistukea kolmen kuukauden välein tasaerissä, kunnes SKTI:n hallituksen hyväksymästä summasta oli maksettu 70 %. Loppuerä maksettiin työllistämisen
päätyttyä, kun loppuraportti ja tiliselvitys tarvittavine tositteineen oli
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toimitettu SKTI:lle ja ne oli hyväksytty. 21 työnantajan kulut olivat pienemmät kuin myönnetty laskutuskatto. Keskimäärin työnantajien omarahoitusosuus työllistetyn kustannuksista oli alle 10 prosenttia, mutta
muutamassa yksittäisessä tapauksessa se oli yli 30 prosenttia. Suurin
osa työnantajista maksoi työllistetylle palkkaa vain sen verran kuin
hanke korvasi palkkakustannuksia.
Hankkeen ensimmäiset työllistettävät aloittivat työt lokakuun puolivälissä 2010 ja ensimmäinen työnantajan ennakkolasku tuli SKTI:lle kuukautta myöhemmin. Sopimuksissa määriteltyjä ennakoita laskutettiin
erittäin hitaasti, ja osa työnantajista teki laskutuksen lopputilityksen
yhteydessä eikä siis laskuttanut ennakkoja ollenkaan. Tästä johtuen
hankkeen maksuliikenne oli aikataulullisesti takapainotteista.

Työllistetyt olivat sekä tuottamassa
erilaisia tilaisuuksia että osallistuivat monenlaisiin tapahtumiin niin
Suomessa kuin ulkomailla.

Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus Fimicissä työskennelleen Eeva Hohdin asiantuntemusta hyödynnettiin
vuoden aikana muun muassa Frankfurtin musiikkimessujen asiakaspalvelussa.
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7. HANKKEEN TULOKSET
Kun huomioidaan hankkeen kaikki työtehtävät, äitiyslomasijaiset, työtehtävien jaksottaminen ja myönnetyt muutaman kuukauden lisäjaksot yhdeksälle työnantajalle, yksittäisiä työllistämisjaksoja kertyi 82
kappaletta. Määrällisesti hankkeessa on päästy asetettuun 70 työpaikan tavoitteeseen, kun työllistettyjä on ollut 72. Hankkeen tässä vaiheessa voidaan todeta, että
• hankkeen hallintokustannukset alittavat alkuperäisen laskelman,
• täysin uusi hallintomalli on osoittanut toimivuutensa ja se voisi toimia myös vastaavissa hankkeissa jatkossa,
• hankkeen avulla on nostettu useita nuoria alan ammattilaisia takaisin työuralle,
• hankkeen avulla on merkittävästi parannettu kaikkien työllistettyjen
jatkotyöllistymismahdollisuuksia.
Hankkeen erityispiirteenä oli kansainvälisyys. Globalisoituneessa
maailmassa yleisiin työelämävalmiuksiin kuuluu kansainvälisyysosaaminen, jota on mahdoton oppia ilman käytännön kokemusta. Työllistetyt kokivat tarvitsevansa juuri kansainvälisyyteen liittyvää osaamista,
jota on vaikea hankkia.
”Ulkomailla vietetyt jaksot tuovat osaamista, oppia, uusia näkökulmia ja
uusinta tietoa myös suomalaisen yhteiskunnan käyttöön. Jos minulla olisi
kaikki valta maailmassa, jokainen suomalainen nuori kävisi edes kääntymässä maailmalla. Muiden tapojen ja näkemysten oppiminen antaa
resursseja ja pääomaa työelämään, ongelmanratkaisu-kykyä, luovuutta.”

Kansainvälisyyteen liittyy myös haasteita, joita erilainen lainsäädäntö
tuo tullessaan. Vaikka lähes kaikki työnantajat toimivat EU:n alueella, olivat esimerkiksi työllistettyjen verotuskäytännöt erilaisia. Tämän
tyyppisiin käytännön kysymyksiin ei hankkeessa osattu tarpeeksi varautua, vaan asiat jäivät työnantajien ratkottaviksi. Asioiden selvittely
lisäsi myös työnantajien omaa osaamispääomaa.
Loppuraporteista voidaan päätellä, että hanke on saavuttanut sille
asetetut tavoitteet. Tässä hankkeessa työllistyneet ovat olleet työttöminä tai työttömyysuhan alla olevia nuoria ammattilaisia. Heistä 50
on saanut alalta toisen työpaikan tai jatkaa saman työnantajan palveluksessa. Kuusi työllistettyä on ilmoittanut jatkavansa freelancerina tai
perustuvansa yrityksen, kaksi jää äitiyslomalle, kaksi on siirtynyt kokonaan toiselle alalle ja loput ovat raporttia tehdessään ilmoittaneet
siirtyvänsä työttömiksi työnhakijoiksi.
”Työllistämishanke on tuottanut tulosta! Palkkasimme Julia Heikkisen
ensin PÖFF-festivaalille tuottajaksi (5 kk) ja sitten Tarton luovan talouden keskukseen ohjelmapäälliköksi (6 kk). Tänään vahvistui että Julia on
valittu Oulun Lasaretinväylän taidehalli ja residenssiohjelma –kehittämis-
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hankkeen projektipäälliköksi niin, että työt alkavat heti kun pesti täällä
päättyy. Kyllä kansainvälistä työkokemusta arvostetaan! Eikä voi liikaa
korostaa sitä, millaisen laajan kontaktiverkoston työllistettävä kykenee
instituutin avulla saamaan sekä kotimaassa että asemamaassa!”

Hankkeen merkitys siinä mukana olleiden organisaatioiden toiminnalle ja taloudelle oli saatujen raporttien mukaan erittäin suuri. Organisaatiot ovat saaneet uusia ideoita ja hanke on mahdollistunut jonkin
tärkeän toiminnanalan entistä järjestelmällisemmän kehittämisen tai
konkreettisen projektin tai tuotteen tekemisen. Työllistetyt ovat omalta osaltaan kasvattaneet työnantajiensa verkostoja. Erityisesti tämä
näkyy instituutteihin palkattujen työllistettyjen kohdalla. Suurimmalla
osalla työnantajia ei olisi ollut mahdollisuutta irrottaa työntekijöitä tai
taloudellisia resursseja nyt aikaansaatuihin asioihin, vaikka niiden merkitystä organisaatioille on pidetty erittäin suurena.

”Toronto: Visuaalinen ilme ja nettisivusto popup ravintolalle, jonka pystytimme Torontoon
elokuvafestivaalien aikana syyskuussa 2011.”

”Mitä jää suomeen? Visuaalinen ilme seminaarille,
jonka järjestimme suomalaisille politiikoille ja elinkeinovaikuttajille yhdessä Keskuskauppakamarin
kanssa maaliskuussa 2011.”
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8. LOPPUPÄÄTELMÄ
Talous- ja finanssikriisi on vaikeuttanut entisestään eurooppalaisten nuorten sijoittautumista työelämään. Rahoitusmarkkinoiden syöksykierteen
alettua nuorten työnhakijoiden määrä on noussut neljästä miljoonasta
viiteen: EU:n nuorista jo lähes 21 prosenttia on työttömänä 4.

Euroopan työllisyysstrategian tavoitteena on Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti uusien ja parempien työpaikkojen luonti EU:ssa. Nuorten taiteen- ja kulttuurinalan ammattilaisten kansainvälistymis- ja työllistämishanke on toteuttanut tätä strategiaa. Hankkeella ei ainoastaan
vähennetty hetkellisesti työttömyyttä, vaan luotiin uusia työpaikkoja.
Hankkeessa näkyi selkeästi nuoruudesta aikuisuuteen -siirtymävaiheeseen liittyvä epävarmuus ja katkoksellisuus ja tästä seuraava tulevaisuuden suunnitelmien tekemisen pulmallisuus. Työllistämishankkeeseen hakeneet nuoret, koulutetut aikuiset elävät tilanteessa, jota
leimaavat työttömyysjaksot, määräaikaisuudet, osa-aikaiset työsuhteet, perheen perustamisen vaikeus ja riippuvuus hyvinvointivaltion
tuista. Tilanne vaikuttaa olleen samanlainen jo vuosia - aiheesta on
kirjoittanut viisi vuotta sitten muun muassa Reetta Pietikäinen tekemässään tutkimusinventaarissa nuorten nivelvaiheen palveluja koskevista tutkimuksista 5.
Vaikka päättynyt työllistämishanke kohdistui alle 35-vuotiasiin ammattilaisiin, joilla eläkeikään on vielä matkaa, heidänkin kohdalla voidaan
puhua myös eläkkeistä. Työttömyysjaksot alentavat aina eläkettä, ja
hyvä työllisyyspolitiikka on näin ollen myös hyvää eläkepolitiikkaa.
Koulutettujen nuorten aikuisten työttömyys koskettaa kulttuuri- ja
viestintäalaa, jossa koulutuspaikkoja on paljon ja jossa tyypillisesti ei
toimi suuria, satoja henkiä työllistäviä, vaan pieniä, usein alle 10 henkeä
työllistäviä organisaatioita. Alalle on tyypillistä projektimaisuus ja tästä johtuva työsuhteiden määräaikaisuus ja pätkittäisyys. Suomalaiset
ovat yleisesti suhtautuneet luottavaisesti siihen, että koulutus takaa
töitä. Nuoret arvostavat koulutusta ja tutkintoja suoritetaan enemmän
kuin aiemmin. Korkea koulutusaste ei kuitenkaan itsessään enää takaa
töitä. Etenkin ulkomailla suoritetut tutkinnot vaikuttavat pulmallisilta,
koska työnantajien on vaikeaa arvioida niiden laatua. Useat ulkomailla
suoritetut harjoittelu- ja opiskelujaksot myös harventavat verkostoja
Suomessa ja työllistyminen vaikeutuu, vaikka kansainvälisyys-osaaminen onkin kasvanut.
4. Nuoret liikkeellä –ohjelma,
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?aged=1&format=HTML&guiLanguage=en
&language=FI&reference=IP/10/1124
5.
http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/inventaari.pdf
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Työttöminä tai työttömyysuhan alaisina olleet vastavalmistuneet sekä
nuoret ammattilaiset toivat itse esiin kansainvälisyysosaamisen tärkeyden sekä vaikeuden saada siihen liittyvää työkokemusta. Tilanne
on ristiriitainen - monet saavat kansainvälisyyskokemusta ulkomailla
suoritettujen opintojen kautta, mutta se ei tunnu kelpaavan työnantajille, jotka arvostavat enemmän kansainvälistä työkokemusta. Sitä on
kuitenkin vaikea saada, jos sitä ei ole ennestään.
Nyt päättyneessä kainsainvälistymis- ja työllistämishankkeessa työllistymisjaksot vaihtelivat kolmen ja kahdentoista kuukauden välillä. Sekä
työnantajat että työntekijät toivat esiin työjakson pituuden korrelaation työtehtävien laatuun. Mitä lyhyempi työllistämisjakso, sen innottomampi työnantaja oli perehdyttämään työllistettyä vaativiin tehtäviin
ja työllistämisjakso koettiin harjoittelujakson kaltaisena. Toisaalta, tästäkin oli poikkeuksia. Niissä tapauksissa, joissa työllistetty oli palkattu
hoitamaan tärkeää, selkeää, lyhytkestoista projektia, tehtävä koettiin
mielekkääksi ja työnantaja panosti aikaa ja vaivaa työllistetyn perehdyttämiseen. Kolmen kuukauden työllistämisjakso saattoi siis olla erittäin merkityksellinen molemmille osapuolille. Tämä kuitenkin edellytti
erityistä, selkeää ja konkreettista projektia.
Alan työnantajat ovat rahoituspohjansa ja kokonsa vuoksi jatkuvasti haastavassa taloudellisessa tilanteessa. Siksi mahdollisuus saada
osaava työntekijä pienellä omalla panostuksella koettiin erittäin merkittäväksi lisäksi. Nuorten taiteen- ja kulttuurinalan ammattilaisten
kansainvälistymis- ja työllistämishanke kohdentui sekä työllistettyjen
että työnantajien osalta otolliseen ryhmään, jolle kohtuullisen pienelläkin rahoituksella saatiin valtavasti asioita tehtyä – työnantajille uusia
verkostoja, tapahtumia, projekteja, esitteitä, kartoituksia ja raportteja, työllistetyille työuraa kohentava ja edistävä jakso, joka toi monelle
työpaikan myös työllistämisjakson jälkeen.
Hankkeen loppuraportin perusteella on nähtävissä, että juuri tämän
tyyppisellä työllistämisellä saadaan kustannustehokkaasti tuloksia,
jotka hyödyntävät monipuolisesti sekä työnantajia että työllistettäviä.
Mikrotasolla yhdessä toimimalla päästään nopeasti ja tehokkaasti vastaamaan suoraan kaikkien osapuolten tarpeisiin.
Viime aikoina on otsikoissa ja pääkirjoituksissa tuotu esiin huoli syrjäytyvistä, kouluttamattomista nuorista (muun muassa HS 2.2.2012).
Vaikka huoleen on syytä ja ongelma tarvitsee nopeita ratkaisuja, ei
koulutettujen nuorten työllistämishankkeita pidä asettaa vastakkain
kouluttamattomien nuorten auttamiseksi suunnattujen hankkeiden
kanssa. Molemmat ryhmät tarvitsevat tukea ja yhteiskunnan toimenpiteitä. Pohdittavaksi jää, miten nyt päättynyttä hanketta voidaan soveltaa ja hyödyntää hallitusohjelmassa olevan nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamisessa.
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Hankkeen hallintomalli luotiin ministeriössä ja kehitettiin yhteistyössä
Suomen kulttuuri- ja instituutit ry:n kanssa. Hallintomallin vahvuutena
on ollut erittäin aktiivinen yhteistyö, jolla on vahvistettu myös hankkeessa mukana olleiden instituuttien ja tiedotuskeskusten keskinäistä
verkostoa. Ministeriö ja instituuttiyhdistys asettivat yhdessä selkeän
tavoitteen työllistettyjen määrästä, aikataulusta ja projektihallinasta ja
kävivät säännöllistä dialogia hankkeen edetessä. Hankkeen hallinnon
osalta aikataulua muutettiin siten, että projektivastaavan työsuhdetta
pidennettiin 1,5 kuukautta ja hankkeen päättymisen jälkeiseen raportointiin ja muihin hallinnollisiin töihin varattiin lisää aikaa.
Mielestämme me hankkeessa mukana olleet onnistuimme tehtävässämme, vaikka alkumetreillä olikin paljon yksittäisiä asioita, jotka oli
toteutettava asioiden osittaisesta keskeneräisyydestä huolimatta.
Työn edetessä opimme itse hankkeesta asioita, joita emme osanneet
ottaa huomioon sitä käynnistäessämme. Opimme näkemään taide- ja
kulttuurialaa uusin silmin. Alalla on paljon erittäin osaavia ja päteviä
nuoria ammattilaisia, joita muidenkin kuin taide- ja kulttuurialojen pitäisi hyödyntää. Uusia työpaikkoja syntyy yhä enemmän palveluvaltaisille aloille, jotka tarjoavat elämyksellisiä tuotteita ja palveluja. Luova
talous työssä –hankkeen raporttiluonnoksessa todetaan, että
”Taiteilijoiden ja muiden luovan työn tekijöiden osaamisen kysyntä kasvanee ja sitä hyödynnetään entistä enemmän monialaisten palveluiden
kehittämisessä. Luovien alojen – taiteen ja kulttuurin – sisällöntuottamisella, jakelulla ja kulutuksella on merkittävä tehtävä hallitusohjelman toimeenpanemiseksi näiden työllisyyteen, työelämän kehittämiseen ja hyvinvoinnin lisäämisen työelämässä liittyvien tavoitteiden edistämisessä.
Nykyisen hallitusohjelman mukaan vahvistetaan luovien alojen elinkeinotoiminnan ja viennin mahdollisuuksia sekä kulttuuriyrittäjyyttä. Luovien
alojen työpaikkojen syntymistä tuetaan sekä kulttuurivientiä ja luovien
alojen markkinointiosaamista edistetään. Hallitusohjelmassa todetaan,
että luovien alojen merkitys kasvaa uusien liiketoimintamahdollisuuksien
myötä, joihin pyritään kannustamaan kasvavilla rahoituspanostuksilla ja
alan erityispiirteiden huomioimisella.”

Uskomme, että työllistämishankkeessa mukana olleiden nuorten ammattilaisten osaamisen kysyntä tulee kasvamaan jatkossa. Uskomme
myös, että toteutetun hankkeen eurot ovat tulleet hyvin käytetyiksi ja
ne tuovat veroeuroja jatkossa. Hanketta on ollut ilo tehdä.
Haluammekin kiittää kaikkia hankkeessa mukana olleita hyvästä yhteistyöstä ja positiivisesta ilmapiiristä sekä toivottaa työntäyteistä jatkoa.

Ann Sandelin
Asiamies
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Saija Nisula
Projektivastaava

Nuorten työllisyystilanne ja työllistäminen on ollut
mediassa runsaasti esillä koko hankkeen ajan.
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