GENOMSGSKRAFTEN HOS
FINNDS
KULTUR- OCH VETENSKAPSINSTITUT —
STOR BEHÅLLNING
TILL RINGA KOSTNAD
Sammanfattning av utredningen

Innehåll
INLEDNING OCH BAKGRUND

1

Inledning

1

Nätverket Finlands kultur- och vetenskapsinstitut

3

Institutens finansiering och förvaltning

4

Målen för institutsnätverket

5

Undervisnings- och kulturministeriets mål
för instituten

6

Utrikesministeriet och kultur- och
vetenskapsinstituten

7

KULTUR- OCH VETENSKAPSINSTITUTEN

8

INSTITUTENS GENOMSLAGSKRAFT

17

Översikt

17

Främjande av Finlands internationella synlighet

19

Främjande av kulturexport och kulturutbyte

20

Att skapa och upprätthålla nätverk

22

Instituten som främjare av sysselsättning

23

Instituten och extern finansiering

24

Konklusioner

27

2013
Sammanfattningen är redigerad av Ilmi Villacis och Pasi Saukkonen på basen av originalrapporten
‘Kontkanen, Riina; Saukkonen, Pasi & Mitchell, Ritva: Vientiä, vaihtoa, vaikuttavuutta. Selvitys kulttuuri-ja tiedeinstituuttien merkityksestä Suomelle’ Rapporten föreligger endast på finska och kan laddas ner från Cupores hemsida
på adressen:
www.cupore.fi/julkaisut_122012.php
Svensk översättning av sammanfattningen: Katarina Torvalds-Wiik och Marianne Möller
Utgivare:
Finlands kultur – och vetenskapsinstitut rf
Regeringsgatan 2B, Helsingfors 00170
www.institute.fi
skti@instituutit.fi
Tel +358 40 830 5936
Grafisk Design: Etsuro Endo / Etsuro Design

Inledning och bakgrund
Inledning
Finland har tolv kulturinstitut och fyra vetenskapsinstitut i utlandet. Instituten utgör ett nätverk som
också omfattar Hanaholmens kulturcentrum i Esbo. Kultur- och vetenskapsinstituten är självständiga
allmännyttiga organisationer som upprätthålls av stiftelser eller fonder. För att instituten ska nå sina
målsättningar kan undervisnings- och kulturministeriet (UKM) bevilja dem behovsprövat statsbidrag.
Instituten har dessutom ett nära samarbete med Finlands beskickning på den ort där de verkar. Til�läggsfinansiering och stöd kan de också få från stiftelser och fonder som stöder vetenskap, konst och
kultur samt av privata inhemska och utländska samarbetspartners.
Kultur- och vetenskapsinstituten definierar sig som aktörer inom medborgarsamhället och har en
central roll i Finlands insatser för internationellt kulturutbyte. Dessutom främjar de på ett betydande
sätt Finlands kulturexport och internationaliseringen av finländsk vetenskap och forskning. Instituten
uppfattas som innovativa och kostnadseffektiva expertorganisationer som på ett betydelsefullt sätt
stärker Finlands globala synlighet.
Institutens verksamhetsformer är varierande och de arbetar på olika sätt för att nå sina målsättningar.
Kulturinstitutens primära uppdrag är att öka kännedomen om finländsk kultur inom institutens respektive geografiska område. Vetenskapsinstituten bedriver forskning och erbjuder undervisning inom
sin vetenskapsgren och främjar forskningssamarbetet mellan Finland och institutets stationerings
område. Uppdelningen är inte kategorisk för en del kulturinstitut har egna vetenskapsprogram
medan vetenskapsinstituten också kan bedriva kulturverksamhet. Storleken på instituten varierar
avsevärt och deras verksamhetsmiljöer är också olika.
Institutens verksamhet, resultat och genomslagskraft har tidigare inte utvärderats systematiskt.
Numera är det viktigt att även offentligt understödda organisationer inom medborgarsamhället
kan påvisa att verksamheten är betydelsefull och har samhällelig genomslagskraft. Därför beslutade
institutens samarbetsförening, Finlands kultur- och vetenskapsinstitut r.f, att göra en utredning om
verksamhetens genomslagskraft. Evalueringen av verksamhetsformer och resultat hjälper instituten
att utveckla sina arbetsformer.
Stiftelsen för främjande av kulturpolitisk forskning (Cupore) fick i uppdrag att göra utredningen.
Forskningsarbetet utfördes av Riina Kontkanen med bistånd av Ritva Mitchell och Pasi Saukkonen. En
styrgrupp bestående av experter och tjänstemän tillsattes också.
Utredningens allmänna mål var att öka och förtydliga kunskapen om institutens genomslagskraft,
att utveckla kritiska framgångskriterier med hänsyn till genomslagskraften, stödja institutens målinriktade verksamhet och samarbete samt skapa verktyg för att utveckla bedömningen av verksamhetens genomslagskraft. Det är alltså inte fråga om en evaluering i ordets strikta bemärkelse, utan
en kartläggning av dagsläget och ett erbjudande om verktyg för att främja genomslagskraften och
uppföljningen.
Med genomslagskraft avses här den inverkan som Finlands kultur- och vetenskapsinstitut med sin
verksamhet har på det finländska samhället. I bedömningen beaktas både undervisnings- och kulturministeriets allmänna mål och i synnerhet ministeriets strategiska resultatmål för instituten samt
institutens och institutsnätverkets egna uppfattningar om sina uppdrag.
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Utredningens material bestod i huvudsak av dokument som instituten producerade, av svar på den
enkät som riktades till institutens ledning och av intervjuer med såväl viktiga finansiärer som representanter för institutens referensgrupper. Dessutom intervjuades institutens direktörer och de finländska ambassadörerna på stationeringsorterna. Antalet intervjuer var sammanlagt trettionio.
Denna sammanfattning redogör för de vikigaste resultaten och konklusionerna. Utredningen innehöll
också förslag på hur instituten kunde utveckla sin verksamhet samt en fallstudie, som gäller fem institut. Utredningen kan läsas i sin helhet (endast på finska) på Cupores hemsida:
www.cupore.fi/julkaisut_122012.php.

Kultur- och
vetenskapsinstituten
ute i världen
Hanaholmen

• Merparten av instituten verkar i endast
ett land
• Benelux-institutets verksamhetsområde
är Nederländerna, Belgien och
Luxemburg.
• Londoninstitutets verksamhetsområde
är Storbritannien och Irland.
• New Yorkinstitutets verksamhetsområde
är både USA och Kanada.
• Finlands institut i Tyskland har hela
det tyskspråkiga området i Europa som
verksamhetsområde, men i praktiken
begränsas institutets verksamhet
huvudsakligen till Förbundsrepubliken
Tyskland.
• Finlands Mellanösterninstituts
verksamhetsområde täcker
hela det arabiskspråkiga
området och de
kulturhistoriskt viktiga
randområdena.
• Finlands institut i Madrid
har ett verksamhetsområde
som förutom Spanien och
Portugal också omfattar
latinamerikanska länder.
• Finlands institut i Estland har
tack vare projektfinansiering
verksamhet också i Lettland.
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Nätverket Finlands kultur- och vetenskapsinstitut
Det äldsta av Finlands sexton kultur- och vetenskapsinstitut i utlandet är Finlands Rominstitut som
grundades redan år 1954. De flesta instituten är grundade på 1990-talet. I institutsnätverket ingår
också Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland i Esbo som inledde sin verksamhet år
1975. Finlands kultur- och vetenskapsinstitut har många gemensamma drag, men skillnaderna dem
emellan är också betydande. Man kan rentav hävda att nätverket består av individuella institut som
har en del gemensamma drag.
Det är främst vetenskapsinstituten (speciellt de i Rom och Aten, men också Mellanösterninstitutet)
som väsentligt skiljer sig från de kulturinstitut som i praktiken inte har någon vetenskaplig verksamhet överhuvudtaget. Men det finns också stora skillnader mellan kulturinstituten. Hanaholmens
kulturcentrum i Esbo är i mångt och mycket ett kapitel för sig. En del av instituten i utlandet befinner sig både geografiskt och kulturellt nära Finland, medan andra av många orsaker upplevs som
mer avlägsna. Med en del länder har Finland redan sedan länge haft nära kontakter, med andra har
man nästan ingen gemensam historia. En del av instituten har endast ett land som sitt verksamhets
område, medan den andra ytterligheten handlar om flera länder och omfattande kulturområden.
En del institut har en bred verksamhet som också omfattar ekonomi och näringsliv, medan andra har
ett ganska tydligt avgränsat verksamhetsområde (exempelvis kulturinstitutet i New York). För en del
av instituten är målen tydligt definierade i ordalag om att också öka kännedomen om landet i fråga
i Finland, vilket inte ingår i flertalets uppdrag. Finlandsinstitutet i Stockholm skiljer sig från de andra
såtillvida att sverigefinländarna utgör en betydande målgrupp. En del av instituten har uppbackning
av många olika sammanslutningar och föreningar medan andra har ett begränsat antal grundande
medlemmar.
Alla är relativt små organisationer, men skillnaden mellan de största och de minsta är trots det betydande, vilket ofrånkomligen syns både i verksamhetens volym och former. Flera institut har den
senaste tiden flyttat till mindre lokaler och minskat på de egna produktionerna, medan de egna produktionernas andel av programverksamheten i egna lokaler fortfarande spelar en stor roll för flera
institut. En del förfogar över lokaler som har direkt koppling till andra lokala Finlandsfrämjare (t.ex.
ambassaden, Finpro), andra får långt mer reda sig på egen hand.
På grund av dessa och andra skillnader innebär en bedömning av institutnätverkets genomslagskraft
en ansenlig utmaning. På basen av de enskilda institutens verksamhetsresultat är det svårt att dra
slutsatser om hela nätverkets verksamhet och resultat. Att ange entydiga gemensamma genomslags
kriterier för alla instituten är också vanskligt, eftersom bedömningen av genomslagskraften måste
beakta det enskilda institutets verksamhetsprofil och målsättning.
Å andra sidan har instituten också gemensamma drag som man kan ta fasta på när man utreder
institutens och institutnätverkets genomslagskraft. Institutens viktigaste uppgifter är för det första
att öka Finlands internationella synlighet samt att främja kulturutbyte och kulturexport. Dessutom
arbetar instituten med att skapa sociala och institutionella nätverk och öka sysselsättningen inom
vetenskap, konst och kultur. Institutens förmåga att utöver sina verksamhetsbidrag också utverka
annan, speciellt privat finansiering för sin verksamhet och för enskilda projekt kan också ses som ett
betydelsefullt delområde.
Finland kultur- och vetenskapsinstitut verkar i en omfattande, flerdimensionell och dynamisk omgivning. Institutens centrala inhemska aktörer är offentliga och privata finansiärer (främst UKM, stiftel3

ser och fonder), ministerier med intresse för utvecklingen i verksamhetsländerna (UKM, UM, arbetsoch näringsministeriet) samt referensgrupper inom vetenskap, konst och kultur. Dessutom finns
det organisationer i vars intresse det ligger att främja internationella kontakter och att bedriva export och utbyte inom utbildning och kultur. Vidare har varje institut sina grundare, som i en del fall
representerar finländskt samhällsliv i ett mycket brett perspektiv.
Institutens viktigaste samarbetspartners i utlandet är Finlands beskickningar och Finpro samt en hel
del lokala aktörer inom vetenskap, konst och kultur, men också potentiella finansiärer inom dessa
kulturkretsar. När det gäller de geografiska områdena där instituten verkar är variationen stor. Dessutom har varje institut en egen identitet och verksamhetsprofil, som står i samklang med de konkreta
tyngdpunktsområdena.
Enligt nätverkets strategi för åren 2008-2013 definierades utmaningen på internationell nivå enligt följande: en förbättrad växelverkan med lokala kulturaktörer, ett utökat samarbete med andra
länders lokala institut och ett välfungerande vetenskapligt samarbete. Frågor av nationell karaktär
som lyftes upp gällde bland annat implementeringen av programmet för kulturexport, behovet att
diversifiera finansieringen samt en gransking av institutens verksamhetsområden och tyngdpunkter.

Institutens finansiering och förvaltning
Kultur- och vetenskapsinstitutens huvudfinansiär är undervisnings- och kulturministeriet, som kan
bevilja statsbidrag för verksamheten. Kulturinstitutens bidrag beviljas i huvudsak ur budgetmedel
och vetenskapsinstitutens ur tipsvinstmedel. En del av instituten verkar i fastigheter som ägs av företaget Senatfastigheter, som är underställt finansministeriet (London, Paris, Rom och Aten). Instituten
får ett separat bidrag som svarar mot hyran. Dessutom beviljar CIMO (Centre for International Mobility) stipendier till alla som antas till praktiktjänstgöring på kultur- och vetenskapsinstituten.
Med tanke på kostnaderna i euro är alla kultur- och vetenskapsinstituten små och deras andel av
statens kulturbudget är mycket liten. År 2009 uppgick undervisningsministeriets totala stöd till kulturinstituten till drygt sju miljoner euro, vilket motsvarade cirka en och en halv procent av UKM:s
kulturanslag (cirka 483 miljoner). År 2009 hade endast ett av instituten totala utgifter på mer än en
miljon euro.
Även om kultur- och vetenskapsinstituten är relativt små organisationer är skillnaderna dem emellan
dock stora. År 2011 var statens verksamhetsbidrag till sex av instituten drygt 600 000 euro medan de
andra kom upp till max 400 000 euro. De minsta instituten i utlandet, det vill säga Finlands Kulturinstitut i Danmark och Finnagora, erhöll ett verksamhetsbidrag på drygt 200 000 euro. Också när det
gäller tilläggsfinansieringen är skillnaderna stora. Anslaget från undervisningsministeriet utgjorde år
2009 drygt 90 procent av intäkterna i sex av instituten. I fyra institut var motsvarande andel under 70
procent, medan den lägsta andelen var 63,8 procent.
I statens budgetproposition har anslagen till kulturinstituten i stort sett legat på samma nivå sedan
år 2003, men för att underlätta deras verksamhet och kompensera kostnadsökningarna beviljade
riksdagen instituten en nivåhöjning för åren 2008-2011. Förhöjningen har, med endast få undantag,
fördelats tämligen jämnt mellan instituten, vilket betyder att de minsta instituten i proportion fått en
större ökning.
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Förutom verksamhetsbidrag har instituten sedan år 2009 hos undervisnings- och kulturministeriet
kunnat ansöka om specialbidrag för främjande av kulturexport. Till en början var bidraget 200 000
euro, men sedan år 2011 har bidrag på sammanlagt 500 000 euro beviljats. När det gäller kulturexport är det främst designprojekt som fått stöd, men medel har också beviljats för projekt inom musik,
bildkonst, teater och arkitektur.
Utöver bidragen från undervisnings- och kulturministeriet kan instituten också få medel från andra
ministerier, från fonder och stiftelser i Finland och från inhemska och utländska företag. Speciellt
vetenskapsinstituten som kan få finansiering via universiteten. De kan också ansöka om finansiering
för forskningsprojekt från olika källor som t. ex. Finlands Akademi.
En betydande del av institutens resurser består av så kallad in-kind finansiering. Med detta avses
stöd och annat bistånd som inte syns i mottagarens bokslut, men som trots det har ett ekonomiskt
värde. In-kind finansiering innebär exempelvis att upplåta lokaler gratis eller med kännbar rabatt för
seminarier, konserter eller utställningar, men också resekostnader och traktering eller hjälp med att
marknadsföra olika evenemang.
Med undantag för Hanaholmens kulturcentrum och det Finsk-norska kulturinstitutet är Finlands
kultur- och vetenskapsinstitut privaträttsliga organisationer som administreras av stiftelser. När det
gäller stiftelsernas grundare är variationen stor. En del av stiftelserna har bildats av några få privat
personer, medan andra har tiotals sammanslutningar bakom sig. Bland stiftarna finner vi t. ex. finländska universitet och högskolor, vetenskapliga samfund, konstorganisationer, vänföreningar och
organisationer, men också banker och företag, kyrkliga organisationer, stiftelser som stöder vetenskap
och konst samt fonder och finländska städer.
Varje institut har en direktör som ansvarar för den dagliga driften. I några av de större instituten
biträds direktören av personal med ansvar för specifika vetenskaps-, konst- eller kulturprojekt. Det
är vanligen stiftelsens styrelse som har den högsta beslutanderätten. De flesta stiftelser har därtill en
ombudsman eller generalsekreterare som svarar för praktiska ärenden i Finland.

Målen för institutsnätverket
Med institutens strategier som material utarbetade föreningen Finlands kultur- och vetenskaps
institut r.f. en strategi för nätverket för åren 2008–2013. Enligt nätverkets strategi är dess uppdrag att
öka kännedomen om finländsk kultur och vetenskap. Målen och visionerna för år 2013 gäller följande
delområden:
- IInstitutsnätverket utgör en viktig del av stödstrukturen för Finlands internationella kultur
utbyte och kulturexport, samt främjar internationaliseringen av finländsk forskning och högskoleutbildning.
- Institutsnätverket är en tillförlitlig, kostnadseffektiv och sakkunnig samarbetspartner, som
tillför extra resurser till Finlands kultur och vetenskap
- Nätverkets verksamhetsprofil är tydlig och arbetsfördelningen är välfungerande.
Den första visionen har ett direkt samband med institutens genomslagskraft. Avsikten är att främja
den finländska kulturexporten genom att medverka i utvecklingen av både kulturexporten och det
vetenskapliga samarbetet. Kulturexporten kan främjas genom information, nätverksbyggande och
nya kontaktytor. Dessutom kan samarbetet med övriga aktörer inom stödnätverket för kulturexport
5

preciseras och bli tätare, speciellt när det gäller beskickningarna i utlandet. Det vetenskapliga samarbetet kan utvecklas genom integrering i lokala vetenskapssamfund, genom långvariga kontakter
med forskare i stationeringslandet och genom att främja forskar- och studentutbytet, öka inter
nationaliseringen inom högskoleutbildningen och göra det finländska utbildningssystemet bättre
känt utomlands.
Den andra visionen handlar bl. a. om att ge nätverket en enhetligare profil och effektivera informatio
nen, trygga institutens verksamhetsförutsättningar på en nivå som svarar mot målen (t.ex. genom att
öka andelen extern finansiering) och genom att delta i internationellt samarbete. I strategin nämns
möjligheten att utveckla jämförbara bedömningskriterier för institutsnätverkets verksamhet och en
regelbunden uppföljning genom att t.ex. göra långsiktiga (fleråriga) planer, årliga landsspecifika
samarbetsdokument med både undervisnings- och kulturministeriet och utrikesministeriet samt
fortsätta utveckla indikatorer som mäter verksamhetens resultat, funktionalitet och genomslagskraft.

Undervisnings- och kulturministeriets mål för
instituten
År 2005 formulerade undervisningsministeriet sina strategiska riktlinjer för stödet till kultur- och
vetenskapsinstituten. Ministeriets mål är ökad kulturell växelverkan och kunskapsförmedling. Genom
att stödja instituten bidrar ministeriet till att sprida information och kunskap om finländsk kultur och
vetenskap och till att etablera samarbetsrelationer. I sin verksamhetspolitik förlitar sig ministeriet på
institutens självständighet samt på att verksamheten är målinriktad och följer institutens resultatavtal med ministeriet. I målsättningen för år 2015 presenterades följande framtidsvisioner:
Finland har ett nätverk av kultur- och vetenskapsinstitut som svarar mot globaliseringens ut
maningar. Nätverket är både dynamiskt och innovativt. Beaktande undervisnings- och kultur
ministeriets prioriteringar sprider instituten information om finländsk kultur och forskning i sina
målländer och förmedlar samarbetskontakter mellan Finland och mållandet i samverkan med aktörer inom många olika sektorer.
När det gäller kultur- och vetenskapsinstituten förnyade undervisnings- och kulturministeriet år 2009
också ansökningsanvisningarna för statsbidrag. Statsförvaltningen har nämligen infört informationsoch resursstyrning för organisationer och institutioner som får behovsprövat statsbidrag.
De allmänna förutsättningarna för behovsprövat statsbidrag härleds ur regeringsprogrammet, re
geringens strategiska dokument och undervisnings- och kulturministeriets kultur- och vetenskapspolitiska mål samt förutsättningar för beviljande av statsbidrag enligt lag om statsbidrag. Målet för
regeringsprogrammet 2011-2015 är att stärka kulturinstitutens roll som aktörer inom medborgarsamhället och kulturexporten. I undervisnings- och kulturministeriets strategi 2020 konstateras att
nätverket av aktörer som representerar Finland i utlandet bör aktiveras för att implementera utvecklingsprogrammet för kulturexport.
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Undervisnings- och kulturministeriets ansökningskriterier för kulturinstitutens verksamhetsbidrag
förutsätter att kulturinstituten har en central roll i kulturexporten och att de är experter på kulturmarknaden i stationeringlandet och att de skapar nätverk för professionella finländska kulturaktörer.
Ansökningskriterierna för vetenskapsinstituten prioriterar forskning, men också förhållandet mellan
forskning och samhälle, speciellt utnyttjandet av forskningsbaserad kunskap samt verksamhetens
nationella eller internationella dimensioner.

Utrikesministeriet och kultur- och vetenskapsinstituten
Kultur- och vetenskapsinstitutens verksamhetsområde har också beröringspunkter med den verksamhet som Finlands utrikesministerium och diplomatiska beskickningar bedriver. Främjandet av
kultur och kulturexport upplevs som en viktig del av utrikesministeriets uppdrag och offentliga diplomati. Med offentlig diplomati avses i utrikesministeriets verksamhets- och budgetplan (2012–2015)
långsiktig inverkan på ickestatliga aktörer i utlandet för att uppnå för Finland viktiga ekonomiska,
politiska och övriga mål samt för att stärka vårt lands inflytande och attraktionskraft.
Offentlighetsdiplomati tillämpas i samverkan med Finlands beskickningar och andra finländska aktörer kring House of Finland-konceptet. Parallellt med idén om House of Finland implementeras statsrådets regeringsprogram och verksamhetsprogrammet för externa ekonomiska relationer. Syftet är
att förnya verksamhetsmodellen för hur export och internationalisering ska främjas. Kort sagt ska
samordningen av Finlands varumärke och PR-verksamheten effektiveras. Det så kallade Team Finland-nätverket kommer att omfatta alla i utlandet verksamma finländska aktörer som får offentlig
finansiering eller offentligt stöd, vilket även inkluderar Finlands kultur- och vetenskapsinstitut.
Utrikesministeriet gjorde i samarbete med andra ministerier en utredning om House of Finland/
Team Finland – modellen. Utredningen konstaterar att modellen stärker samarbetet mellan finländska aktörer genom att skapa förutsättningar för koordinering, nätverkande och en tydligare arbetsfördelning. För att utveckla verksamheten och uppnå de gemensamt uppsatta målen på ett effektivare
och mer ändamålsenligt sätt bör modellen bygga på samverkan mellan självständiga och jämbördiga
aktörer. Även om målet är en fastare nätverksbildning och centralisering av internationella funktioner
kommer House of Finland/Team Finland- modellen inte att påverka eller förändra institutens egentliga uppdrag.
Utrikesministeriet har medverkat aktivt till implementeringen av det nationella kulturexport
programmet via sitt nätverk av beskickningar. Finlands kultur- och vetenskapsinstitut verkar i städer
där Finland också har beskickningar. Enligt uppgifter på ministeriets webb erbjuder ambassaderna och
generalkonsulaten lokal expertis som i sin tur kan leda till nya kontakter och nätverk för kulturexport.
En del av ambassaderna har också egen kulturverksamhet, som bland annat omfattar kulturevenemang antingen i egen regi eller i samarbete med andra Finlandsaktörer. I sina stationeringsländer
upprätthåller de också kontakter med finländska företag och andra aktörer som främjar export och
handel. Utrikesministeriet och ambassaderna har också representanter i några av institutens styrelser.
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Kultur- och vetenskapsinstituten
Finlands Rominstitut
www.irfrome.org

Finlands Rominstitut drivs av stiftelsen Institutum Romanum Finlandiae som grundades av Amos Anderson. Stadgarna godkändes år 1938 och verksamheten inleddes år 1954. Uppdraget är att bringa Finlands
kultur i beröring med det antika, att tjäna den humanistiska forskningens och konstens intressen samt att
bistå stipendiater och andra forskare att planlägga sina studier i Italien. Institutet verkar i den av Senatfastigheter förvaltade renässansvillan Villa Lante, som 1950 inköptes av finska staten tack vare en donation av Amos Anderson. Villa Lante hyr ut bostadsrum till forskare och konstnärer och byggnaden rymmer
dessutom en ateljé för bildkonstnärer. Institutet förfogar över ett omfattande vetenskapligt bibliotek.

”Tegelarbetsgruppen” i Ostia 1965 / Vårkursen 1978 / Foto: institutets arkiv

Hanaholmen — kulturcentrum för Sverige och Finland
www.hanasaari.fi

Huvudman för Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland är Kulturfonden för Sverige och Finland, som tillkom efter regeringsbeslut i Finland och Sverige år 1958 med syfte att öka den ömsesidiga
kännedomen och kontakten mellan de båda ländernas kultur, näringsliv och folk. Fondens sekretariat i
Finland finns på Hanaholmen i Esbo. Fonden har också ett sekretariat i Sverige. I samverkan med andra
ordnar Hanaholmens kulturcentrum bland annat olika slags publikevenemang, kurser, konferenser, utställningar och debatter. Verksamhetsområdet är brett med tyngdpunkt på kultur, utbildning, näringsliv
och samhälle. Kulturcentret verkar i en enkom för ändamålet uppförd byggnad som invigdes år 1975.
Finska staten äger fastigheten, men fonden äger nyttjanderätt till fastigheten så länge den används som
ett svensk-finländskt kulturcentrum. Kulturcentret omfattar också konferenshotell och restaurang.
Evenemang på Hanaholmens kulturcentrum / Foto: Henrik Huldén
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Finlandsinstitutet i Stockholm
www.finlandsinstitutet.se

Stiftelsen som står bakom Finlandshuset i Stockholm grundades år 1969 och byggnaden invigdes som
Finlandshuset i oktober 1977. Dagens Finlandsinstitut administreras av den år 1995 ombildade Stiftelsen Finlands Kulturinstitut i Sverige. Syftet med verksamheten är att i Sverige sprida information
om Finlands kultur- och samhällsliv, främja sverigefinländsk kultur, men också kulturell växelverkan
mellan Finland och Sverige. Institutet förfogar också över ett bibliotek, läsesal, utställningslokal/
galleri samt vinterträdgård. I byggnaden verkar också Finska Föreningen i Stockholm. Fastigheten
rymmer sju konferensrum och en festsal för drygt 200 personer.

Evenemang i institutets festsal och galleri / Foto: institutets arkiv

Finlands Athen-institut
www.finninstitute.gr

Stiftelsen för Finlands Athen-institut grundades år 1984 och har i uppdrag att stödja och främja vetenskaplig forskning och konst som gäller Grekland. Därför upprätthåller stiftelsen även Finlands Atheninstitut. Institutet har också egna forskningsprojekt, i fokus står arkeologiskt fältarbete på olika håll
i Grekland. Athen-institutet ordnar även internationella konferenser och ger ut en egen vetenskaplig
publikationsserie. I institutets verksamhet ingår också att ordna introduktionskurser om det antika
Grekland och i mån av möjlighet bistår man också finländska forskare och studerande. Institutet förfogar över en verksamhetsenhet samt gästhus i Aten, som förvaltas av Senatfastigheter. I samma kvarter som institutsbyggnaden ligger Nordiska biblioteket som administreras gemensamt av Danmarks,
Finlands, Norges och Sveriges Ateninstitut.
Arkelogiskt fältarbete i Grekland / Foto: institutets arkiv
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Finlands kulturinstitut i New York
www.ficultureny.org

Finlands kulturinstitut i New York grundades år 1990 med målsättningen att öka och utveckla kän
nedomen om finländska arkitekter, designers och bildkonstnärer i USA och Kanada, samt att stärka
deras position och synlighet. Kulturinstitutet upprätthålls av en stiftelse som bär dess namn och
förfogar över ett kontor (40 kvadratmeter) med ett mindre bildarkiv och bibliotek på Manhattan.
Institutet har två residensbostäder i New York och kan därmed erbjuda korttidsboende för finländska
arkitekter, bildkonstnärer och formgivare.

New Finnish Design CITY 2012 / Utställningen Bodies, Borders, Crossings 2011 / Foto: institutets arkiv, Kari Sainio

Finlands institut i Frankrike
institut-finlandais.asso.fr

Sedan år 1991 verksamma Finlands institut i Frankrike administreras av Stiftelsen för Finlands institut i
Frankrike. Institutets uppgift är att främja kännedomen om finländskt kultur- och samhällsliv i Frankrike och utveckla kulturell växelverkan länderna emellan. Institutet verkar i nära samarbete med franska
institutioner och aktörer och fungerar som förmedlare mellan finländska och franska konst- och vetenskapsorganisationer för att främja samarbetsprojekt. Institutet verkar i en fastighet i Quartier Latin eller
Paris Latinkvarter. Institutet har allaktivitetssal, biograf, bibliotek och kansli. Själva byggnaden förvaltas
av Senatfastigheter.

Institutets fasad / Restaurangdag 2012 / Foto: Emmanuelle Blanc, Sylvain Manas
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Finlands institut i London
www.finnish-institute.org.uk

Finlands institut i London administreras av en stiftelse som bär dess namn och har i uppdrag att främja
samarbete mellan republiken Finland och kungadömet Storbritannien samt republiken Irland speciellt inom områden som utbildning, vetenskap, konst och kultur. Institutet samarbetar med forskare, konstnärer, experter och beslutsfattare samt främjar nätverkande mellan professionella inom
forskningsområden inom kultur- och samhällsforskning. Institutet har två programområden, ett för
konst och kultur och ett för samhällsforskning. Institutet grundades år 1991 och verkar i en fastighet i
London som förvaltas av Senatfastigheter. Lokalerna används i huvudsak som kontor.

HEL YES! 2010 / Foto: Adam Laycock

Finlands Kulturinstitut i Danmark
www.finin.dk

Stiftelsen som administrerar Finland Kulturinstitut i Danmark (till år 2010 Finlandsinstitutet i Köpenhamn) grundades år 1991. Fondet til støtte af Finlands-Instituttet i København har i uppdrag att
främja och introducera finländsk konst och kultur i alla dess former i Danmark. Institutets verksamhetsidé handlar om att introducera högklassig finländsk konst samt konstnärer och andra aktörer
inom konstfältet på den danska konst- och kulturmarknaden. Sålunda främjas finländsk kulturexport
och nätverkande. Institutet hyr sina kontorslokaler av Finlands ambassad i Danmark. Institutet har
inga egna lokaler för framträdanden och konstutställningar.

Space Balloons / Festivalen Kap Kap SPOT / Foto: Emma Portin, Janne Wass
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Finlands institut i S:t Petersburg
www.instfin.ru
S U O M E N P I E TA R I N I N S T I T U U T T I
ИНСТИТУТ ФИНЛЯНДИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Finlands institut i S:t Petersburg grundades år 1992 och administreras i Finland av en stiftelse som
bär dess namn. Institutet främjar samarbete inom kultur och vetenskap mellan Finland och Ryssland.
Institutet adminstrerar projekt inom bland annat musik, teater och design. Institutet anordnar
också utställningar, konserter, seminarier, föreläsningar och diskussionstillfällen. Dessutom stöder
institutet studier i finska och svenska. Institutet har också bibliotek och läsesal. Institutet verkar i
Finlandshuset och delar den historiskt värdefulla byggnaden med representanter för flera av Finlands
stora städer, men också Finpro, Finsk-ryska handelskammarens representation i S:t Petersburg och
diverse organisationer samt den finska skolan i S:t Petersburg. Huset rymmer också arbetsrum för
forskare och konstnärer.
Aurora Fashion Week / Institutet flyttade in i Finlandshuset år 2010 / Foto: institutets arkiv

Finlands Benelux-institut
www.finncult.be

Finlands Benelux-institut administreras av Stiftelsen för Finlands Benelux-institut som grundades år
1993. Institutets uppdrag är att främja finländsk kultur och vetenskap samt att skapa nätverk inom dessa
områden i Belgien, Nederländerna och Luxemburg. Institutet verkar som en förmedlande institution
mellan kulturaktörer i Finland och Benelux-länderna. Målet är att i respektive länder bereda konstnärer,
föreningar och organisationer möjlighet att föra diskussioner, inleda samarbete och nya projekt. Verksamhetsfältet är brett och omfattar såväl bildkonst, scenkonst och litteratur som design och film. Under de
senaste åren har institutet verkat i hyrda kontorslokaler. I samband med flytten i december 2011 avstod
institutet från sitt bibliotek och sin musiksamling.

Utställningen Pekka of Finland / illustratörer på besök i högskolan Ecole Nationale Supérieure des Arts Visuels La Cambre / Foto: institutets bibliotek
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Pekka of Finland Contemporary
Illustration from
the Land of Booze
and Blondes

Recyclart, Rue des
Ursulines 25, 1000 Brussels.
–
Opening event on 30
September at 9 pm.
Followed by a party
starting at 12 midnight.

The festive opening of the
exhibition coincides with the
closing event of Design
September.

An event not to be missed.

Open on 4-5-6-7-11-12-13
October between 10 am
and 5 pm.

Free entrance.

www.pekkaﬁnland.ﬁ/pof

Finlands Mellanösterninstitut
www.fime.fi

Finlands Mellanösterninstitut administreras av en stiftelse som bär dess namn och som grundades år
1994. Uppdraget är att stödja och främja undervisning i och forskning kring språk och kultur inom det
arabiska språkområdet. Dessutom stöder institutet finländska konstnärers verksamhet i Mellanöstern
och beviljar även stipendiemedel för vetenskaplig forskning. Verksamhetsorten är Damaskus, men
på grund av oroligheterna i Syrien har tyngdpunkten år 2013 legat på verksamhet i Beirut i Libanon.
Institutet förfogar över lokaler i det kulturhistoriskt värdefulla Zeituna-huset. Här har man anordnat
kurser, seminarier och föreläsningar för allmänheten, men också utställningar och konserter. Byggnaden rymmer också ett forskningsbibliotek och gästbostäder.

Kollokvium om Mellanöstern i Tammerfors 2012

Foto: Mirva Helenius

Finlands institut i Tyskland
www.finnland-institut.de

Stiftelsen för Finlands institut i Tyskland grundades år 1992 och uppdraget är att främja och utveckla
samarbetet mellan Finland och de tyskspråkiga länderna i Europa. Främst gäller det områden som
vetenskap, teknik och ekonomi samt konstområdet. Årligen arrangerar institutet cirka tvåhundra
kultur- och vetenskapsevenemang av vilka en del äger rum i institutets egna lokaler. Merparten av
evenemangen sker utanför Berlin på olika håll i Tyskland, men också i Österrike och Schweiz. Institutet
verkar i hyrda lokaler där man t.ex. kan ordna konserter för 120 personer. Lokalerna omfattar kontor,
utställningslokal samt en terrass på innergården och lagerutrymmen i källaren.

DMY International Design Festival Berlin 2011 / Nordisk vecka på FEZ-Berlin, barn-, ungdoms- och familjecentrum / Foto: Bernhard Ludewig, institutets arkiv
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Finlands institut i Estland
www.finst.ee

Finlands institut i Estland administreras av en stiftelse som bär dess namn och som grundades år 1994.
Institutets uppdrag är att utveckla kulturrelationerna och utbildningssamarbetet mellan Finland och
Estland. Dessutom informerar institutet om Finland i Estland och främjar samarbetet länderna emellan på olika områden inom samhälls- och näringsliv. Under de senaste åren har man – i stället för
att ordna evenemang i de egna lokalerna – övergått till att förlägga dem till sina samarbetspartners
lokaler och koncentrerat biblioteksverksamheten till Tartu. Tyngdpunkten i verksamheten ligger på
projekt som stöder ett modernt, innovativt och kreativt samhälle. I institutets kontorslokaler i gamla
stan i Tallinn finns bl.a. en tidningsläsesal. I Tallinn förfogar institutet också över ett konferensrum och
ett auditorium.
Tuomas Kyrö på författarbesök i Tartu / serieverkstad för barn / Foto: institutets arkiv

Finsk-norska kulturinstitutet
www.finno.no

Finsk-norska kulturinstitutet grundades år 1997 genom ett avtal mellan undervisnings- och kulturministeriet i Finland och kulturministeriet i Norge. Institutet administreras av Kulturfonden för Finland och
Norge och Norsk-finsk kulturfond. Institutets verksamhet är inriktad på att stärka samarbetet och kontakterna mellan kultur-, samhälls- och näringslivet i Finland och Norge. Institutets målsättning är också att
öka kännedomen om finländskt kulturliv i Norge och vice versa. Vid det i Oslo belägna institutet arbetar
man aktivt för större synlighet för finländsk konst och kultur i hela Norge.

Johanna Juhola Trio i Norge / Kari Cavén: Komponenter / Foto: institutets arkiv
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Finlands institut i Madrid
www.madrid.fi

Finlands institut i Madrid administreras av den år 1994 grundade Iberisk-amerikanska stiftelsen, vars
uppdrag är att främja växelverkan mellan den spansk-portugisiska kulturkretsen och Finland. Institutet arbetar för att öka kännedomen om finländskt kultur- och näringsliv i de spansk- och portugisiskspråkiga länderna och vice versa. I praktiken har verksamheten tills vidare inriktats på Spanien med
regelbunden verksamhet även i Portugal. Institutet förfogar över två lokaler i Madrid. I institutets
egentliga lokaler i centrum av Madrid finns utställningslokaler, bibliotek och arbetsrum. Institutet har
också ett litet kontor i anslutning till Complutenseuniversitetet (Universidad Complutense de Madrid).

Teater Quo Vadis i Madrid / Encuentros - möten WDC / Foto: Venla Hakunti, Petri Markkanen

Finlands institut i Japan
www.finstitute.gr.jp

Finlands institut i Japan administreras av Stiftelsen för Finlands Japaninstitut som grundades år 1997.
Det ingår i stiftelsens uppdrag att i Japan öka kännedomen om finländsk kultur, vetenskap, högskoleutbildning och ekonomi samt utveckla samarbete med aktörer i Japan inom dessa områden. Institutet
uppmuntrar till samarbetsprojekt länderna emellan och främjar mobilitet bland forskare, studerande
och konstnärer. Inom konstområdet låg tyngdpunkten under åren 2010–2012 på design, men institutet har verksamhet också inom andra kulturområden och vill öka den finländska samtidskonstens
synlighet i Japan. Institutet verkar i samma byggnad som Finlands ambassad i Tokyo.

Skogsforskningsinstitutet Metlas besök i Japan / Projektet HIRAMEKI Design x Finland / Foto: institutets arkiv, Daisuke Ohki
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Finnagora

www.finnagora.hu
År 2004 grundades institutet Finnagora, som administreras av Stiftelsen Finnagora, vars uppgift det
är ge finländsk kultur, forskning och näringsliv större synlighet samt öka kännedomen om det finländska samhället och ekonomin genom att främja växelverkan och nätverkande mellan finländska
och ungerska aktörer. Verksamhetens bas är omfattande samarbete mellan finländska, ungerska och
internationella nätverk samt en ingående kunskap om finländsk kultur och know-how. Institutets roll
är att fungera som initiativtagare, förmedla kontakter, erbjuda resurser och verka som expertorgan
och delproducent. Finnagoras verksamhetslokaler finns i samma byggnad som Finlands ambassad i
Budapest och Finpro. Dessutom har institutet ett litet bibliotek och en konferenslokal.

Midsommarbrasa / Budapest Design Week: Fiskars New and Classics / Foto: institutets arkiv

Finlands kultur- och vetenskapsinstitut rf
www.instituutit.fi

Föreningen Finlands kultur- och vetenskapsinstitut r.f. grundades år 2006 och koordinerar institutens
interna samarbete, utvecklar och stärker deras ställning i hemlandet. Instituten och deras personal
har regelbundet kontakt med varandra och samlas till studiedagar tillsammans med sina samarbetspartners två gånger om året: en gång i hemlandet och en gång utomlands som gäster på något av
instituten.
I maj 2012 grundades ett separat forum för vetenskapsinstituten för att främja kännedomen om deras
verksamhet samt stärka deras interna samarbete.
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Institutens genomslagskraft
Översikt
Institutens verksamhetsberättelser ger en helhetsbild av aktiviteter och verksamhetsformer. Hel
heten är mångsidig och imponerande. Finlands kultur- och vetenskapsinstitut bedriver forskning och
producerar utredningar, ger ut vetenskapliga och andra publikationer, ordnar konferenser, seminarier,
föredrag, presentationer och kurser. Enskilt eller tillsammans med andra arrangerar instituten också
konst- och kulturevenemang med olika teman och på olika orter. Förutom att de lanserar finländska
kulturprodukter introducerar de också finländska forskare och konstnärer utomlands samt skapar nya
internationella kontaktytor till vetenskap och konst i Finland. Instituten bidrar till att sprida information om Finland i utlandet och bidrar sålunda till att Finlandsbilden utvecklas. De samlar information
om lokala förhållanden och upprättar kontakter med aktörer i stationeringslandet samtidigt som de
också upprätthåller kontakter med aktörer i hemlandet. Ibland är målgruppen för deras verksamhet
den stora allmänheten, men oftast professionella inom vetenskap och konst. Ibland är det speciellt
barn och unga som är i fokus eller finländare som bor i stationeringslandet.
Genom att läsa institutens verksamhetsberättelser blir man också övertygad om att kultur- och vetenskapsinstituten har en positiv inverkan på det finländska samhället. De förbättrar Finlands synlighet
i världen och bidrar till att förmedla en positiv Finlandsbild. Deras lokalkännedom är en värdefull
informationskälla, som finländare inom olika branscher kan ha stor nytta av när de planerar sina egna
projekt. Tack vare institutens sociala och institutionella nätverk kan man snabbt nå rätta kontaktpersoner och samarbetspartners. I egenskap av kulturexportörer tillför de såväl konst- och kulturutövare
som det finländska samhället ett ekonomiskt mervärde. Genom aktiviteter som konstnärs- och forskarbesök, gästbostäder och internationell praktiktjänstgöring erbjuder de konstnärer, kulturarbetare,
forskare och andra akademiker möjlighet att arbeta utomlands och utveckla professionell kompetens.
Genomslagskraften är uppenbar men svår att definiera. Dels beror det på att en stor del av instituten
i sin egen dokumentation inte på ett tillräckligt uttömmande sätt följt upp och analyserat verksamheten med hänsyn till dess genomslagskraft. En annan orsak är att en stor del av verksamheten sker i ett
fast eller tillfälligt samarbete med flera finländska eller lokala samarbetspartners. Därför är det svårt
eller rentav omöjligt att i många fall bedöma effekten av institutets insats.
I den enkät som riktades till institutens ledning bad man om deras åsikt om verksamhetens genomslagskraft. När det gäller förståelsen för att definiera målsättningar och bedöma genomslagskraft skiljer sig vetenskapsinstituten från kulturinstituten. Deras centrala målsättning är att upprätthålla och
förbättra förutsättningarna för vetenskaplig forskning, idka forskning och erbjuda utbildning. När det
gäller målsättningar och genomslagskraft nämns även att öka kännedomen om Finland, att förmedla
kunskap till finländare samt att bevara den humanistiska traditionen och främja dess grundvärden.
I kulturinstitutens uppfattningar om den egna genomslagskraften återkommer en del gemensamma
drag, men det finns också stora skillnader i hur de bedömer institutens betydelse för det finländska
samhället.
Alla mål påverkar: både kulturutbytet och att komma i kontakt med en annan kultur främjar det
finländska samhällets internationalisering och ökar diversiteten. (Enkätsvar)
Kulturen är nyckeln till Finland och det finländska samhället. Alla lyckade och synliga projekt påverkar bilden av Finland och finländarna. Allt påverkar allt, en positiv bild påverkar handel, turism
och därigenom det finländska samhället. Det är också viktigt att finländska konstnärer har arbete,
eftersom det stärker det ovannämnda. (Enkätsvar)
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Flera institut ansåg att verksamheten till alla delar stöder undervisnings- och kulturministeriets strategi eller att institutets verksamhet hade anpassats till ministeriets mål. Svaren pekar igen på skillnaderna mellan instituten och naturligtvis på skillnaderna mellan kultur- och vetenskapsinstituten.
I enkäten frågades också vilka strategiska mål instituten inte lyckats nå. I en del av instituten ansåg
ledningen att man lyckats uppnå samtliga mål, medan andra pekade på delområden där utvecklingsarbetet av en eller annan orsak inte gått att slutföra eller inte realiserats överhuvudtaget. Ofta var
orsaken brist på resurser och medelanskaffningen lyftes ofta fram. Verksamhet på orter eller områden
utanför den egentliga placeringsorten ser ut att vara en utmaning. När det gäller information om
institutets verksamhet till hemlandet Finland finns det utrymme för förbättringar.
Intervjuerna i samband med utredningen beskriver utomståendes uppfattning om verksamhetens effektivitet och genomslagskraft. Om man ser till intervjumaterialet är bilden av institutens verksamhet
och deras betydelse mycket positiv och intervjupersonerna anser att instituten förstärkt och utvecklat
sin verksamhet under de senaste åren. Enligt intervjuerna verkar kostnadseffektiviteten i förhållande
till verksamheten vara det som uppfattas som institutens bästa och starkaste sida. Deras självständiga
och av övriga aktörer oberoende ställning tillmäter man inte så stor betydelse, men det de lyckas
åstadkomma med tillbudsstående resurser väcker uppskattning.
Jag noterar faktiskt att man med mycket små personella och ekonomiska resurser åstadkommer
ovanligt mycket synlighet. (representant för Finlands utlandsbeskickningar)
Av flera intervjuer framgår det att respondenten inte känner till institutsnätverket särskilt väl, eller
så blottas deras bristande kunskap på annat sätt. Flera intervjuade hade kännedom och synpunkter
som begränsades till det område som de själva representerade och till de institut som de haft mest
kontakt med.
Flera av instituten har också under de senaste åren ändrat sin verksamhet, men kunskapen och uppfattningen om instituten har inte nödvändigtvis uppdaterats i samma utsträckning. Att instituten verkar som självständiga kulturcentrum i egna fastigheter kritiseras, trots att den verksamhetsformen är
rätt ovanlig. På samma sätt uppfattas institutens direktörer främst som forskare och konstnärer, trots
att det finns en stor bredd i direktörernas professionella profiler.Tidigare problem i relationerna mellan instituten och ambassaderna kommer också fram trots att utredningsmaterialet ger vid handen
att deras inbördes relationer fungerar bra. Det finns alltså en del skillnader, och till och med motsättningar, i institutens självuppfattning och i hur andra uppfattar deras ställning och verksamhet.
Institutens självständiga roll som aktörer i medborgarsamhället respekteras, men av en del intervjuer
framgår det att instituten borde ha en klarare och tydligare syn på sin roll och verksamhet. Det före
kommer också önskemål om förnyelse och modernisering av strukturen för att öka effektiviteten.
Starkare styrning och bättre koordinering i samarbetet med andra finländska aktörer påtalas också.
Det entydigt mest frekventa påståendet är att avsaknaden av långsiktig verksamhet är det största
hindret för en optimal genomslagskraft. Avsaknaden av långsiktighet kulminerar i täta personal- och
i synnerhet direktörsbyten.
Det verkar som om enheter i stil med instituten fungerar bra och effektivt ifall det finns ett starkt
ägarskap och en klar vision. Här finns det utrymme för strukturell utveckling. Ibland fastställer sty
relsen målen och styr, men det mesta beror på direktören, som bestämmer. En struktur baserad på
långsiktighet och ägarstyrning kunde vara effektivare. (Representant för statsförvaltningen/riksdagen)
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En del av respondenternas ställningstaganden gällde frågor om institutsnätverkets sammansättning
och omfattning och hur det borde se ut för att uppfylla det finländska samhällets allmänna målsättningar. I sin nuvarande form upplevs nätverket som starkt Europaorienterat. Utanför västvärlden, i
t.ex. Kina och Indien skulle det behövas aktörer i stil med instituten som kunde bistå med kontakter,
tidsplanering och och projektberedning. Även om åsikterna i vissa fall var polemiska var det ingen
som föreslog en nedläggning av instituten.

Främjande av Finlands internationella synlighet
Svaren från institutens ledning på frågan om institutens aktiviteter för att främja Finlands synlighet i
världen beskriver mångfalden i åtgärderna för att nå målen, vilket i sin tur beror på institutens skillnader i profilering och verksamhetsformer. Dessutom fungerar instituten både i länder där kännedomen
om Finland är bra och i andra där kännedomen är mycket svag.
De flesta instituten ser främjandet av Finlands internationella synlighet som ett primärt uppdrag. I en
del fall har synligheten begränsats till enskilda verksamhetsområden. Projektverksamhet är ett sätt
att nå målsättningen. Men det är ändå inte instituten som sprider kännedom om Finland, utan det är
institutens projekt som ger synlighet, oberoende om de är helt eller devis producerade av instituten.
Instituten informerar brett om olika projekt och om sin verksamhet. Många svar lyfter fram internet
och ny kommunikationssteknologi (hemsidor och sociala medier). Svaren går också i någon mån in för
en medveten gränsdragning i förhållande till utrikesförvaltningens offentliga diplomati.
I sin verksamhet sprider instituten sist och slutligen inte information om ”Finland”, utan försöker förbättra finländarnas medverkan i en internationell dialog. Givetvis ingår det i vårt uppdrag att sprida
information om att det finns intressanta konstnärer, formgivare och arkitekter i Finland och hjälpa
dem att nå ut till ny publik. Institutet är en aktör i medborgarsamhället och arbetar inte med offentlighetsdiplomati, för det är ett område som hör till Finlands officiella beskickningar. (Enkätsvar)
För en del av instituten har Finlands internationella anseende setts som en naturlig del av institutets
verksamhet, medan man i andra inte betraktat det som sitt uppdrag, men påpekar att Finlands an
seende stärks när projekten i stationeringslandet är intressanta, har hög kvalitet och genomförs på
ett professionellt sätt.
Vid en första granskning av institutens verksamhetsberättelser står det klart att det finns en tydlig
indelning mellan institut som har egna lokaler och de som alltid arrangerar sina evenemang i hyrda
lokaler. I egna lokaler kan man anordna evenemang och har alla möjligheter att utvecklas till institutioner som representerar Finland i utlandet, aktörer som är kända under eget namn i stationeringslandet. De kan anordna konserter, utställningar och seminarier och distribuera broschyrer som direkt
eller indirekt fungerar som marknadsföring av Finland. En del institut har dessutom bibliotek som är
öppna för allmänheten.
Det står också klart att institutens verksamhetsområde har stor betydelse. En del institut verkar inom
ett tämligen begränsat område där konkurrensen om synlighet i offentligheten verkligen kan vara
mer eller mindre hård. En del verkar inom geografiskt och kulturellt vidsträckta områden som exempelvis Finlands institut i Madrid och Finlands Mellanösterninstitut. Att främja och förbättra synligheten på områden utanför den egentliga stationeringsorten är för dem en stor utmaning.
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På frågan om internationell synlighet ger institutens verksamhetsberättelser inte någon systematisk,
övergripande bedömning av genomlagskraften, utan läsningen måste kompletteras med material
om projekt- och programverksamheten, informationsverksamheten och med en bedömning av hur
verksamheten syns i det offentliga. I verksamhetsberättelserna framgår det tydligt att. informationen i allt större utsträckning sker via internet och sociala medier. Den målmedvetna användningen
av elektroniska kommunikationsmedel har en förhållandevis kort historia, men besökarsiffrorna på
hemsidorna, antalet prenumeranter på nyhetsbrev och facebook- gillare visar att instituten har skapat omfattande kommunikationsnätverk.
Intervjuerna ger ingen klar eller enhetlig bild av institutens betydelse som främjare av Finlands synlighet internationellt. Helhetsintrycket är att institutens målsättning koncentreras till verksamheten
och att synligheten snarare finns i bakgrunden utan att vara ett egentligt mål. Enligt en respondent
finns Finlands varumärke alltid med i verksamheten, även om det inte alltid är medvetet. Institutens
direktörer och respondenterna poängterar att budskapet om Finland kopplas till den konkreta verksamheten, projekten och i möten mellan människor.
En del respondenter framförde mycket bestämda åsikter om institutens roll i Finlands offentliga diplomati. En av de intervjuade påpekar att instituten under inga omständigheter får instrumentaliseras
under stram styrning, eftersom man då ”lätt berövar dem deras förflutna”. Instituten ska uttryckligen
förmedla en fräsch, uppdaterad och kreativ bild av Finland.
I ljuset av intervjuerna får man intrycket av att arbetsfördelningen mellan instituten och ambassaderna fungerar väl i detta avseende. En representant för utlandsbeskickningarna uttryckte saken som
så; ambassaderna verkar medvetet inom en betydligt vidare sektor och för dem är Finlands synlighet
i lokala medier principiellt viktigt. När det gäller instituten är det viktigt att rätt personer möts även
om det inte väcker något stort allmänt intresse.

Främjande av kulturexport och kulturutbyte
Enligt institutens ledning är det ett centralt uppdrag att internationalisera finländsk forskning och
konst och det genomsyrar all verksamhet på instituten. Verksamhetsformerna varierar mycket. En del
institut fungerar närmast som informatörer, förmedlare och facilitatorer, medan andra har en central
roll i att skapa mobilitet och kontakter, upprätthålla nätverk och relationer. En del av instituten har
residens och ateljéer, som knyter an till målsättningarna för kulturexport och kulturutbyte.
Hela verksamheten går ut på att promota växelverkan mellan professionella inom konst och kultur
i Finland och målländerna. Det är gräsrotsarbete på individnivå och resultaten syns möjligen långt
senare. (Enkätsvar)
Institutens inställning till kulturutbyte är naturligt och positivt. En del institut upplever att hela verksamheten uttryckligen handlar om kulturutbyte och om att främja det. Kulturutbyte genomförs på
många olika sätt. Ett av dem går ut på att alltid engagera såväl finländare som lokala aktörer i projektverksamheten. De institut som har lämpliga lokaler kan också hävda att de utgör en träffpunkt för
finländska och lokala aktörer. En del av instituten har också verksamhet i riktning mot Finland; besök,
excursioner, bilaterala aktiviteter.
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Inom instituten upplever man att man lyckats bra med kulturutbytet, men att det är svårt att påvisa
konkreta och exakta resultat. Enkäten pekar på resultat i form av bl. a. hållbara och givande kontakter
på såväl individ- som institutionsnivå, en ökad ömsesidig förståelse samt inspirerande möten och
erfarenheter av olika slag.
Frågorna om kulturexport avslöjade de största skillnaderna mellan instituten. En del av instituten
upplever kulturexporten som en väsentlig, rentav central del av verksamheten, medan man i andra tar
avstånd till frågan. Inom vetenskapsinstituten har man vanligen inte upplevt kulturexporten som ett
viktigt område, men i en del kulturinstitut förhöll man sig kritiskt till själva begreppet och de tankar
det vilar på.
Rent allmänt ansågs förutsättningarna för kulturexport vara goda kontakter och förbindelser och
mycket bra kännedom om stationeringslandets strukturer, aktörer och kultur. Export kan inte genomdrivas, utan i stället måste man veta vilken typ av efterfrågan det finns i mållandet eller -regionen.
En del respondenter ansåg att färdiga exportpaket var problematiska, eftersom de lokala aktörerna
också vill ha ett ord med i laget. Några institut satsar på stora projekt, andra upplever dem som svåra
och riskfyllda.
Lokala kontakter och goda förbindelser med viktiga lokala aktörer är avgörande. Kännedom om mottagarlandets verksamhetskultur och strukturer är a och o för kulturexporten. Kulturutbyte är en viktig
del av kulturexporten. (Enkätsvar)
Som exportresultat nämns framför allt ingångna avtal, ökad synlighet och långvariga samarbeten.
Men resurserna räcker inte alltid till för uppföljning och analys av resultaten.
Problemen med kulturexporten beror på bristande resurser. Inom vissa områden är den lokala ekonomiska situationen ett hinder för exporten, i andra länder är det konkurrensen som är hård. För att
komma in på marknaden kan det krävas att de professionella kulturaktörerna skaffar sig lokala lisenser o.dyl. Också språkfrågor ( t.ex. flerspråkiga verksamhetsområden eller svaga kunskaper i engelska)
togs upp och ett par respondenter nämnde också kulturskillnader.
I verksamhetsberättelserna lyfts aktiviterna med kulturexport, kulturutbyte, internationalisering och
globalisering fram, direkt eller indirekt, men med anknytning till institutens kärn- och genomslagsområden. Flera verksamhetsberättelser pekar på projekt med anknytning till kulturexport. Det beror
säkert på att instituten har fått separat finansiering för utvecklingsprojekt som hänför sig till kulturexport.
Kulturexporten har också fått stor synlighet i intervjumaterialet, vilket återspeglar den betydelse frågan har i dagens finländska kulturpolitik och att förhållandevis många respondenter representerade
konstsektorns informationstcentraler och exportorganisationer.
Den bild intervjuerna ger av instituten som kulturexportörer och främjare av finländsk kulturexport,
är att instituten spelar en viktig roll. I en helhetsbedömningen av kulturexporten kan betydelsen inte
anses vara väldigt stor, vilket främst beror på områdets omfattning och institutens begränsade resurser. Dessutom samarbetar instituten inom kulturexporten med andra aktörer. Effekten är snarare
indirekt och långsiktig än snabb och omedelbar.
En lyckad och effektiv verksamhet förutsätter god lokalkännedom och ett starkt enegagemang inom
en viss sektor eller ett område. Och omvänt är det verksamhetens brist på fokus som leder till de
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största problemen för instituten. Respondenterna poängterade att direktörer och andra nyckelpersoner byts ut alltför ofta. På den här punkten förekommer det mycket stark kritik mot institutens roll
som producenter, speciellt när aktiviteterna geomförs i institutens egna lokaler.
Bäst fungerar sådana evenemang som äger rum i en partners lokaler och helt entydigt är deras projekt. För sektorn är genomslagskraften då en helt annan än om det skulle ske inom institutets fyra
väggar. När projektet identifieras med eller kopplas till institutet eller Finland förlorar det i genomslagskraft. (Representant för informationscentralerna för konst och kultur /exportorganisationer)
Intervjuerna lyfter också fram förutsättningarna för lyckad kulturexport. Instituten ska kunna göra
tydliga val ang. vilka finländska aktörer man vill främja. Dessutom är det viktigt att noggrant definiera
vilka lokala aktörer och institutioner man vill påverka. I stället för att försöka nå ut till lokala ”Finlands
entusiaster” är det viktigt att nå viktiga aktörer inom en viss sektor.
En viktig förutsättning är också förmågan till samarbete med såväl andra finländska som lokala aktörer. Flera intervjuer nämnde tidigare spänningar mellan instituten och Finlands lokala beskickningar,
men konstaterade att arbetsfördelningen och samarbetet dem emellan för det mesta är lyckad och
fungerande. Instituten ska vara öppna, flexibla och villiga att snabbt ta sig an saker och ting. I annat
fall kan de förlora de egenskaper som gör deras existens så värdefull.
För många kulturexportörer spelar det sist och slutligen ingen större roll om samarbetspartnern är en
ambassad eller ett institut såframt det finns engagemang och expertis och personkemin fungerar. I
en del länder är det lättare att utveckla trovärdighet och tillit om man arbetar utanför den officiella
maktstrukturen. Å andra sidan är det inte alltid klart att de lokala aktörerna känner till att Finlands
kultur- och vetenskapsinstitut inte är en del av statsförvaltningen. I en del intervjuer poängteras vikten av att bevara institutens självständighet, medan man i andra framför önskemål om en bredare
och starkare strategisk målsättning för kulturexporten, som också instituten skulle vara tvungna att
underordna sig.
Slutligen kan man konstatera att det också i intervjusvaren råder ovisshet om begreppet kulturexport.
För en del handlar det enbart om ekonomiskt mätbar marknadsföring och handel med kulturprodukter, medan det för andra innebär finländsk verksamhet i utlandet utan direkt eller indirekt ekonomisk
nytta. För en del respondenter täcker begreppet också import av konst och kultur till Finland, för andra
innebär det enkelriktad export från Finland till utlandet, vilket påverkar uppfattningen om institutens
roll.

Att skapa och upprätthålla nätverk
Att skapa, upprätthålla och utveckla nätverk framstår som en central uppgift för instituten. De sociala och institutionella kontakterna och relationerna verkar inte vara målsättningar i sig, utan snarare verktyg för att uppnå andra mål. Med hjälp av dem är det möjligt att förmedla information om
Finland, att bedriva kulturexport och kulturutbyte, att upprätthålla och stärka Finlands anseende och
tilliten till finländska aktörer och deras aktiviteter i stationeringslandet. Lokalkännedomens betydelse
syns ofta i institutsledningens syn på institutet som nätverkare.
Nätverkandet är ofta arbete på gräsrotsnivå och kräver personresurser. Bristande personresurser har
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lett till att det ibland har varit svårt att skapa nätverk till områden utanför institutets stationeringsort.
Individerna och deras bakgrund har också betydelse för hur enkelt det är att skapa bestående och
givande relationer tilll olika olika aktörer och sektorer.
Nätverkandet syns tydligt i intervjuerna som gjordes för utredningen. Institutens värdefulla lokal
kännedom innebär att instituten känner centrala institutioner och nyckelpersoner, som kan få saker
att hända. Det leder till att projekt kan planeras och genomföras på ett effektivt sätt. Nätverkandet är
viktigt för såväl instituten som för deras samarbetspartners och referensgrupper.
Den största nyttan får man när finländska proffs inom kultur, konst och forskning blir internationaliserade och finner relevanta, värdefulla kontakter i stationeringslandet. Om institutet har lyckats
fungera som katalysator har det lyckats i sitt jobb. (Representant för Finlands utlandsbeskickningar)
Å andra sidan är det inte alltid nödvändigt att instituten känner till och kan erbjuda nätverk. Med vissa
länder har finländska aktörer redan nu goda, fungerande kommunikations- och samarbetsformer och
inom vissa sektorer har de globala nätverken utvecklats betydligt under de senaste åren. Det är än
en gång fråga om vem som arbetar på instituten vid en given tidspunkt, vilken kunskap de har och
vilka de känner. Många ansåg att institut som fungerar aktivt på det lokala fältet är bättre än de som
producerar evenemang i egen regi i egna lokaler. Men förmågan att ansvara för egna produktioner
sågs också som något viktigt
Instituten ger i sina verksamhetsberättelser en klar bild av sin genomslagskraft när det gäller nätverk.
Många institut har i sin verksamhetsberättelse ett eget avsnitt för att beskriva viktiga samarbetspartners och samarbetsprojekt. Eftersom frågan inte behandlas på ett enhetligt sätt är det svårt att skapa
sig en god helhetsbild. Instituten har själv sammanställt indikatorer och under åren 2009-2010 var
antalet inhemska samarbetspartners totalt 542 och utländska 1 292.

Instituten som främjare av sysselsättning
Trots att sysselsättning inte ingår i institutens uppdrag påverkar de sysselsättningen på tre sätt. I
egenskap av arbetsgivare har instituten personal antingen på hel- eller deltid. För det andra tar de
emot praktikanter för praktikperioder som omfattar några månader. För det tredje kan de främja sysselsättningen direkt eller indirekt genom att involvera konstnärer, forskare och kulturaktörer i sina
projekt. De kan då komma vidare i karriären, få verksamshetsmöjligheter i institutets stationeringsland, eller då det gäller vetenskapsinstituten, inom det forskningsområde som institutet företräder.
Instituten är små och har ingen direkt sysselsättande effekt med tanke på personalstyrka. De minsta
instituten har en personal på en heltids- till tre deltidanställda arbetstagare. De största instituten har
cirka tio anställda. En del institut får många ansökningar när de annonserar efter personal. Av det kan
man dra slutsatsen att det är fråga om eftertraktade arbetsplatser.
Som arbetsplatser för praktikanter från Finland är instituten viktiga. Av enkätsvaren att döma var
antalet praktikanter inom hela institutsnätverket under ett år cirka sjuttio. En del praktikantavtal
gällde ett helt år. Antalet praktikanter vid kulturinstituten under åren 2001–2010 uppskattas till 522
personer. Speciellt när det gäller humanister är kultur- och vetenskapsinstituten en viktig kanal ut i
världen. En del institut är mycket populära som praktikplatser.
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Erfarenheterna från praktikperioden kan ha stor betydelse för praktikanternas fortsatta karriärer. I
Sysselsättningsprojektets slutrapport poängterades att verksamhet av det här slaget ger unga ett
unikt internationellt kunnande. Liknande åsikter framgår också av svaren i utredningsenkäten.
Exakt information om på vilket sätt praktiken på instituten gynnande ungdomarnas karriär och rekryteringsmöjligheter skulle kräva en separat utredning. De konkreta exemplen handlar bland annat om
förkovrade språkkunskaper, anpassning till en annan kultur, stärkt självförtroende, bättre självkännedom och sociala färdigheter.
Ännu svårare är det att påvisa hur instituten har påverkat finländska proffs inom vetenskap, konst och
kultur och haft betydelse för deras karriärer och internationella framgångar. Instituten har pekat på
direkta bokkontrakt eller utgivningsavtal, engagemangsavtal och försäljning av konstverk. När det
gäller vetenskapsinstituten kan forskningen äga rum på ort och ställe och forskningsresultaten kan
publiceras. Mer indirekt kan besök i utlandet leda till kontakter som i förlängningen kan öppna nya
möjligheter och rent allmänt förbättra kompetensen att fungera i internationella sammanhang.
Institutens projekt har som mål att öka finländarnas professionella kompetens. Det beror sedan på
projektet om kompetensen gäller innehåll, (t.ex. konstnärligt arbete) eller karriärutveckling (nätverk,
landsspecifik expertis inom resp.sektor). (Enkätsvar)
I institutens verksamhetsberättelser nämns sysselsättningaspekten endast sporadiskt – förutom en
formell presentation av personal och praktikanter. Institutens sysselsättande effekt nämns varken
direkt eller indirekt i intervjuerna. I de fall då respondenterna uppfattat att frågan endast gällde institutens personal och praktikanter, ansåg man att institutens sysselsättande effekt inte hade någon stor
betydelse. Praktikantsystemet fick positiv respons av dem som kände till det. Den indirekta effekten,
olika verksamhetsmöjligheter och en ökad allmän kompetens, som resultat av evenemang som institutet antingen anordnat i egen regi eller varit med om att ordna, uppmärksammas också. Att utreda
kausaliteten är kanske inte meningsfullt.

Instituten och extern finansiering
Instituten påverkar den finländska samhällsekonomin på ett indirekt sätt. Det sker bland annat när ett
evenemang, besök eller framträdande – anordnat av institutet eller i samverkan med andra aktörer
– leder vidare till förlagsavtal, skivinspelningar eller försäljning av konstverk och kulturprodukter. När
det gäller vetenskap handlar det om att generera allt från kontakter och nätverk till möjligheter att
initiera betydande, gränsöverskridande, multinationellt finansierade forskningsprojekt, När det gäller
enskilda forskare kan det handla om försäljning av publikationer. I ett större perspektiv kan man tala
om ett ekonomiskt mervärde som genom institutens verksamhet resulterar i intensifierade kommersiella relationer mellan Finland och andra länder.
Det är skäl att notera att institutens verksamhet genererar ett indirekt ekonomiskt mervärde, även om
det är svårt att påvisa eller mäta, men det är sannolikt att betydelsen i många fall är mycket större än
institutens direkta ekonomiska genomslagskraft.
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Direkt ekonomisk genomslagskraft kan handla om den försäljningsverksamhet som instituten bedriver och som består av intäkter från försäljning av inträdesbiljetter eller publikationer. Verksamheten
är förhållandevis anspråkslös och för en del av instituten i praktiken försumbar. Några institut får
mindre intäkter genom att hyra lokaler till utomstående.
Att söka extern finansiering kan ses som betydelsefull ekonomisk verksamhet. Att definiera den externa finansieringen är i det här fallet inte alldeles enkelt, eftersom det i princip också innefattar det
verksamhetsbidrag som undervisnings- och kulturministeriet beviljar samt andra offentliga medel
som beviljas för andra ändamål såsom hyror och specifika projekt. Institutens förmåga att skaffa extern finansiering från privata källor är avgörande då man bedömer den ekonomiska genomslagskraften. Denna möjlighet är ett argument i diskussionen om varför instituten bör vara en del av medborgarsamhället och inte del av den offentliga sektorn.
Institutens verksamhetsstrategier och -planer nämner behovet att öka den externa finansieringens
andel i institutens ekonomi. Instituten har utvecklat indikatorer och samlat information om finansieringen från åren 2009 och 2010. Fondernas och stiftelsernas andel av institutens intäkter var 5,6 %
år 2009 och 7,8 % år 2010. Samarbetspartnerna bidrog med 2,5 % år2009 och 3,5 % år 2010. Undervisnings- och kulturministeriets statsbidragsandel har minskat från 80,7% år 2009 till 62,4% år 2010.
Det kan förstås som ett resultat av större hyres- och andra intäkter.
En närmare analys av institutens externa privata finansiering försvåras av att uppgifterna i flera bokslut och verksamhetsberättelser är bristfälliga på den här punkten. Dessutom är det osäkert huruvida
uppgifterna är jämförbara.
Det finns stora skillnader mellan instituten när det gäller den externa finansieringens andel. Några
har fått betydande extern privat finansiering, medan andra endast får anspråkslösa summor från
stiftelser, fonder och andra privata bidragsgivare. Några institut har långvariga bidrags- eller finansieringsavtal för att t.ex. ta emot praktikanter eller för att arrangera residensverksamhet, men i huvudsak består den privata finansieringen av specifika projektbidrag.
Institutsnätverket har också gått in för att fästa uppmärksamhet vid det stöd som samarbetspartners
kommer med och som inte noteras i bokslutet, men som har ett ekonomiskt värde. Stödet kan t.ex.
bestå av kostnadsfria eller kraftigt rabatterade lokaler för olika evenemang, finansiering för rese- och
logikostnader, traktering samt praktisk hjälp med marknadsföring.
I arbetet med indikatorerna har institutsnätverket uppskattat värdet på andelen så kallad in kind- finansiering till 25 % av intäkterna år 2009 och 16 % år 2010. För in kind- finansieringen har man gjort
upp beräkningsgrunder, men tillsvidare har man inte lyckats göra uppföljningen helt jämförbar. Principiellt är frågan viktig och har betydelse för institutens verksamhet och ekonomi. Enligt instituten är
in kind-finansieringens andel av kostnaderna flera tiotals procent, i vissa fall mer än hälften.
I en enkät som riktades till institutens direktörer och styrelseordförande ställdes inga separata frågor
om den ekonomiska effektiviteten, och i intervjuerna tas frågan närmast upp i diskussionen om kulturexporten. När saken kom på tal var den förhärskande uppfattningen att institutens uppdrag har att
göra med intellektuella och immateriella värden, att öka kunskap och kompetens och dela med sig av
erfarenheter. Ifall den ekonomiska aspekten betonas föreligger det risk för att institutens direktörer,
som arbetar med knappa personalresurser, måste satsa mer tid på att skaffa finansiering i stället för
att utveckla verksamheten och innehållet.
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Fem institut analyserades ingående och man gjorde separata intervjuer med direktörerna. Under
intervjuerna diskuterades också möjligheten att för verksamheten få finansiering från företags
sektorn. I samtliga fall såg man företagen som en möjlig, men utmanande finansieringskälla, som
kräver mycket tid, specialkunnande och ett gemensamt språk. För företagen måste man också kunna
påvisa vad de kan få i utbyte för sin ekonomiska satsning.
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Konklusioner
Det primära syftet med utredningen var att fördjupa och förbättra kunskapen om kultur- och vetenskapsinstitutens genomslagskraft. De centrala frågorna var:
• Är verksamheten vid Finlands kultur- och vetenskapsinstitut arrangerad på så sätt att deras
genomslagskraft i det finländska samhället har uppmärksammats på bästa möjliga sätt samt
så att genomslagskraften kan följas upp och evalueras på ett systematiskt sätt?
• Vilken bild av kultur- och vetenskapsinstitutens genomslagskraft inom olika delområden får
man på basen av det material som varit tillgänglig för utredningen?
• Vilken inverkan har fallstudiens fem institut haft på det finlänska samhället?
För det första kan man på basen av helhetsbedömningen av alla institut och fallstudien med fem
institut konstatera att Finlands kultur- och vetenskapsinstitut har genomslagskraft — både då det
gäller deras egna målsättningar och de målsättningar som den viktigaste finansiären, dvs undervisnings- och kulturministeriet, har ang. positiva återverkningar på det finländska samhället.
Beskrivningen och analysen av hela institutsnätverkets sammantagna genomslagskraft visade sig
vara en stor utmaning. Det beror på de stora skillnaderna mellan instituten, på bredden och omfånget
i verksamheten, som i allt större omfattning förverkligas som samarbesprojekt med andra aktörer och
som leder till en mångfald av indirekta resultat. Dessutom gav flera av institutens strategier och verksamhetsberättelser inte den information som behövts för en exakt bedömning av genomslagskraften.
Instituten och projekten, i egen regi eller i samarbete med andra, har i alla fall positiva återverkningar.
Kännedomen om Finland ute i världen är bättre och dessutom upprätthåller och utvecklar lyckade
projekt och engagerande innehåll en trovärdig och intressant bild av Finland. Företrädare för finländsk
kultur, konst och forskning får synlighet i mållandet och får en uppfattning om i vilka länder det kan
finnas utsikter för framgång för olika typer av projekt och professionella aktörer. Institutens praktikanter får utlandserfarenhet, förbättrar sina språkkunskaper och sin kulturella kompetens samt lär sig
arbeta i projektbaserade organisationer.
Kultur- och vetenskapsinstitutens samhälleliga genomslagskraft inom hela det geografiska område
de täcker eller inom alla de sektorer de företräder är i absoluta mätbara mått inte stor, men både
finansiärerna och referensgrupperna anser att instituten utan undantag är kostnadseffektiva aktörer.
De har en klar funktion i den helhet som Finlands kultur- och vetenskapsexport och –utbyte utgör .För
att citera en av intervjupersonerna måste den platsen fyllas av någon annan om inte instituten fanns.
Med tanke på insats och behållning är den offentliga finansieringen, som i huvudsak består av statligt
verksamhetsbidrag och undervisnings- och kulturministeriets projektbidrag en fördelaktig investering.
På basen av utredningsmaterialet är det ändå uppenbart att institutens egentliga samhälleliga
genomslagskraft uppstår via indirekt genomslagskraft, som ofta är svår att separera från institutens
självständiga insats. Aktörer inom olika sektorer kan använda den lokala expertis som kultur- och veten
skapsinstituten har utvecklat när de planerar och genomför sina egna projekt. Institutens sociala och
institutionella nätverk utgör en viktig kunskapsbank som kan hjälpa andra finländska aktörer att
finna samarbetspartners och kontakter. Frukterna av projekt som genomförts antingen i egen regi
eller i samarbete med andra syns först långt senare, som delar i andra projekt som kan involvera helt
andra aktörer.
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Kultur- och vetenskapsinstituten har alltså ett dilemma som gäller deras genomslagskraft och synlighet. De bästa resultaten kan kanske nås då instituten är nästan osynliga, åtminstone för den stora
allmänheten. Instituten blir i allt större omfattning förmedlarorganisationer i stället för att producera
aktiviteter i egna lokaler. Den förskjutningen kan vara väsentlig för institutens genomslagskraft, men
då måste man komma ihåg att det blir svårare att beskriva deras genomslagskraft och bedöma uppföljningen.
Ifall man motiverar institutens existensberättigande med deras genomslagskraft måste man beakta
verksamhetens karaktär och hur svårt det är att bedöma den. Risken är att man mäter en direkt men
begränsad genomslagskraft i stället för att mäta den indirekta men omfattande genomslagskraften.
När man bedömer institutsnätverkets genomslagskraft är det motiverat att beakta att många av instituten och institutsnätverket är relativt nya och att det under de senaste åren skett förändringar som
påverkat flera av institutens verksamhetsprofiler och arbetssätt. Dessutom har det under de senaste
åren skett en betydande globalisering inom forskning, konst och kultur speciellt inom EU och i kontakterna med länder utanför Europa, där Kina, Brasilien och Indien fått en allt större betydelse i den
internationella ekonomin. Det betyder att institutens verksamhetsomgivning och arbetsformer har
genomgått stora förändringar sedan instituten grundades.
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