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Johdanto ja taustaa
Johdanto
Suomella on ulkomailla kaksitoista kulttuuri-instituuttia ja neljä tiedeinstituuttia. Instituuttiverkostoon lasketaan kuuluvaksi lisäksi Espoossa sijaitseva Hanasaari – ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus. Kaikkia kulttuuri- ja tiedeinstituutteja ylläpitää itsenäinen yleishyödyllinen säätiö tai rahasto.
Tavoitteidensa toteuttamiseksi ne voivat saada vuosittain opetus- ja kulttuuriministeriöltä (OKM)
harkinnanvaraista valtionapua. Ne toimivat myös läheisessä yhteistyössä sijaintipaikkansa Suomen
edustuston kanssa. Lisärahoitusta ja muuta tukea ne saavat toimintaansa muun muassa tiedettä,
taidetta ja kulttuuria tukevilta säätiöiltä, yrityksiltä sekä koti- ja ulkomaisilta yhteistyökumppaneilta.
Kulttuuri- ja tiedeinstituuttien oman määritelmän mukaan ne ovat kansalaisyhteiskunnan toimijoita,
jotka muodostavat keskeisen osan Suomen kansainvälistä kulttuurivaihtoa. Lisäksi ne tukevat merkittävästi kulttuurivientiä ja suomalaisen tutkimuksen kansainvälistymistä. Ne nähdään myös innovatiivisina ja kustannustehokkaina asiantuntijaorganisaatioina, jotka nostavat merkittävästi Suomen
näkyvyyttä maailmalla.
Instituuttien toimintamuodot tavoitteiden saavuttamiseksi vaihtelevat kuitenkin suuresti. Kulttuuriinstituuttien perustehtävänä on tehdä suomalaista kulttuuria tunnetuksi kohdealueellaan, kun taas
tiedeinstituutit tekevät tutkimusta ja tarjoavat opetusta omalta alaltaan sekä edistävät Suomen ja
kohdealueensa välistä tutkimusyhteistyötä. Tämä jako ei kuitenkaan ole ehdoton, koska joillain
kulttuuri-instituuteilla on myös oma tiedeohjelmansa ja samoin tiedeinstituuteilla voi olla myös
kulttuuritoimintaa. Instituutit ovat myös varsin erikokoisia ja toimivat toisistaan osin suuresti
poikkeavissa toimintaympäristöissä.
Instituuttien toimintaa ja niiden tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta ei ole aikaisemmin arvioitu systemaattisesti. Asemansa vahvistamiseksi ja toimintansa kehittämiseksi myös julkista tukea nauttivien
kansalaisyhteiskuntatoimijoiden on kuitenkin nykyään tärkeä kyetä osoittamaan olemassaolonsa
merkitystä ja toimintansa yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Tästä syystä instituuttien yhteistyöyhdistys Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry päätti teettää selvityksen Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttien toiminnan vaikuttavuudesta.
Selvitys annettiin Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön (Cupore) tehtäväksi. Tutkijana
hankkeessa toimi Riina Kontkanen. Lisäksi hankkeeseen ovat osallistuneet Cuporesta Ritva Mitchell
ja Pasi Saukkonen. Selvitykselle perustettiin asiantuntijoista ja virkamiehistä koostunut ohjausryhmä.
Selvityksen yleisenä tarkoituksena oli syventää ja selkeyttää tietoa instituuttien vaikuttavuudesta,
kehittää instituuttien vaikuttavuuden kannalta kriittisiä menestystekijöitä, tukea instituuttien tavoitteellista toimintaa ja yhteistyötä sekä tuottaa työvälineitä vaikuttavuuden arvioinnin kehittämiseksi.
Kyse ei siis ole vaikuttavuusarvioinnista tiukasti ymmärrettynä, vaan nykytilanteen kartoittamisesta
ja työkalujen tarjoamisesta vaikuttavuuden ja sen seurannan edistämiseksi.
Vaikuttavuudella on tässä yhteydessä tarkoitettu niitä vaikutuksia, joita Suomen kulttuuri- ja
tiedeinstituuttien toiminnalla on suomalaiseen yhteiskuntaan toimintansa kautta. Vaikuttavuuden
määrittelyssä on otettu huomioon sekä keskeisen rahoittajan eli opetus- ja kulttuuriministeriön yleiset ja instituutteja erityisesti koskevat strategiset ja tulostavoitteet että instituuttien ja instituuttiverkoston omat näkemykset perustehtävästään.
1

Selvityksen pääasiallinen aineisto muodostui instituuttien itse tuottamasta asiakirjamateriaalista,
instituuttien johdolle suunnatun kyselyn vastauksista sekä keskeisten rahoittajatahojen ja instituuttien sidosryhmien edustajien haastatteluista. Lisäksi tarkempaa tapausanalyysia varten haastateltiin
asianomaisten instituuttien johtajat sekä niiden asemamaiden Suomen suurlähettiläät. Haastatteluja
tehtiin yhteensä kolmekymmentäyhdeksän kappaletta.
Tässä tiivistelmässä kerrotaan selvityksen tärkeimmistä tuloksista ja johtopäätöksistä. Selvityksen
varsinaiseen loppuraporttiin sisältyi myös ehdotuksia instituuteille niiden toiminnan kehittämiseksi
sekä edellä mainittu viiteen instituuttiin kohdistunut tapausanalyysi. Loppuraporttiin voi tutustua
Cuporen kotisivuilla: www.cupore.fi/julkaisut_122012.php

Kulttuuri- ja
tiedeinstituutit
maailmalla
Hanasaari

• Suurin osa instituuteista toimii
vain yhden valtion alueella.
• Suomen Benelux-instituutti
toimii Alankomaiden, Belgian ja
Luxemburgin alueella.
• Lontoon instituutti toimii
Britannian ja Irlannin alueella.
• New Yorkin instituutti toimii
Yhdysvaltojen lisäksi myös
Kanadan alueella.
• Suomen Saksan-instituutin
toiminta-alueeksi on määritelty
kaikki saksankieliset maat, mutta
käytännössä instituutin toiminta
on rajautunut pääasiassa Saksan
liittotasavaltaan.
• Suomen Lähi-idän instituutin
toiminta-alue kattaa koko
arabiankielisen alueen ja
sen kulttuurihistoriallisesti
merkittävät reuna-alueet.
• Suomen Madridin-instituutilla
on toimintaa Espanjan lisäksi
myös Portugalissa ja Latinalaisen
Amerikan maissa.
• Suomen Viron-instituutti
toteuttaa hankerahoituksen
turvin ohjelmaa myös Latviassa.
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Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttiverkosto
Suomen kuudestatoista ulkomailla toimivasta kulttuuri- tai tiedeinstituutista vanhin on Suomen
Rooman-instituutti, joka on perustettu jo vuonna 1954. Useimmat muut instituutit on perustettu
1990-luvulla. Instituuttiverkostoon kuuluva Espoon Hanasaaressa toimiva ruotsalais-suomalainen
kulttuurikeskus avattiin vuonna 1975. Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuteilla on paljon yhteisiä
piirteitä, mutta niiden välillä on myös merkittäviä eroja. Voidaan jopa ajatella, että verkosto koostuu
yksilöllisistä instituuteista, joilla on myös joukko yhtäläisiä piirteitä.
Ensinnäkin tiedeinstituutit (erityisesti Rooman, Ateenan ja Lähi-idän instituutit) poikkeavat suuresti
etenkin niistä kulttuuri-instituuteista, joilla ei käytännössä ole juuri lainkaan tieteellistä toimintaa.
Mutta suuria eroja on myös kulttuuri-instituuttien keskuudessa. Suomen maaperällä sijaitseva
Hanasaaren kulttuurikeskus on monella tapaa oma lukunsa. Jotkut ulkomailla olevista instituuteista
sijaitsevat puolestaan maantieteellisesti ja kulttuurisesti Suomea lähellä, toiset taas ovat Suomesta
monella tapaa etäämpänä. Joihinkin maihin Suomella on jo pitkään ollut läheiset suhteet, toisten
kanssa ei ole juurikaan yhteistä historiaa. Joillain instituuteilla on toimintakenttänään vain yksi maa,
toisessa ääripäässä puolestaan useita maita ja laajoja kulttuurialueita.
Joidenkin instituuttien toiminta-alue on korostetun laaja – aina talouteen ja liike-elämään saakka –
kun taas toisissa toiminta-alue on rajattu melko tarkasti (esim. New Yorkin kulttuuri-instituutti). Joidenkin instituuttien toiminnan tavoitteisiin on selkeästi määritelty myös kyseisen maan tuntemuksen
lisääminen Suomessa, mikä ei kuulu useimpien instituuttien tehtäviin. Suomen Tukholman kulttuuriinstituutti poikkeaa joukosta siinä, että sen merkittävänä kohderyhmänä ovat ruotsinsuomalaiset.
Joidenkin instituuttien taustalla on hyvin laaja joukko erilaisia yhteisöjä ja organisaatioita, toisilla on
taas melko suppea määrä perustajajäseniä.
Kaikki instituutit ovat organisaatioina suhteellisen pieniä, mutta silti suurimpien ja pienimpien välillä
on merkittävä ero, joka näkyy väistämättä myös toiminnan volyymissä ja toimintamuodoissa. Monet
instituutit ovat viime aikoina vähentäneet omia tilojaan ja omaa yksin toteutettua tuotantoaan, mutta
joidenkin instituuttien toiminnassa omat tuotannot omissa tiloissa näyttelevät silti yhä merkittävää
roolia. Toisten toimitilat ovat kiinteässä yhteydessä muiden paikallisten Suomi-toimijoiden kanssa
(esim. suurlähetystö, Finpro), toiset taas ovat tässä mielessä enemmän omillaan.
Näiden ja muiden erojen johdosta instituuttiverkoston vaikuttavuuden arviointi on varsin haastavaa.
Yksittäisten instituuttien toiminnan tulosten perusteella on vaikea tehdä suoria päätelmiä koko verkoston toiminnasta ja sen onnistuneisuudesta. Yksiselitteisten yhteisten vaikuttavuuskriteerien asettaminen kaikille instituuteille on niin ikään vaikeata, koska vaikuttavuuden arvioinnissa täytyy ottaa
huomioon instituutin oma toimintaprofiili ja sen mukaiset omat tavoitteet.
Toisaalta instituuteilla on yhteisiä piirteitä, joita voidaan hyödyntää instituuttien ja instituuttiverkoston vaikuttavuuden selvittämisessä. Instituuttien keskeisiä tehtäviä ovat ensinnäkin Suomen kansainvälisen näkyvyyden ja tunnettuuden edistäminen sekä kulttuuriviennin ja -vaihdon edistäminen.
Lisäksi instituutteja voidaan tarkastella sosiaalisten ja institutionaalisten verkostojen luojina sekä
tiede-, taide- ja kulttuuritoimijoiden työllisyyden edistäjinä. Yhtenä merkityksellisenä osa-alueena
voidaan lisäksi pitää instituuttien kykyä hankkia toiminta-avustuksen lisäksi muuta, erityisesti yksityistä rahoitusta toimintaansa ja hankkeiden toteuttamiseen.
Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuteilla on laaja, moniulotteinen ja dynaaminen toimintaympäristö.
Sen keskeisiä kotimaisia tahoja ovat julkiset ja yksityiset rahoittajat (etenkin OKM, säätiöt ja
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rahastot), toiminta-alueen kehityksestä kiinnostuneet ministeriöt (OKM, ulkoasiainministeriö, työja elinkeinoministeriö) sekä tieteen, taiteen ja kulttuurin eri sidosryhmät, erityisesti kansainvälisiä
suhteita edistävät sekä koulutus- ja kulttuurivientiä ja -vaihtoa toteuttavat organisaatiot. Lisäksi
kullakin instituutilla on omat perustajatahonsa, jotka joissain tapauksissa edustavat suomalaista
yhteiskuntaa hyvin laajasti.
Ulkomailla toimivien instituuttien toimintaympäristön keskeisiä yhteistyökumppaneita kohdealueella
ovat puolestaan Suomen sikäläinen edustusto ja Finpro sekä suuri joukko paikallisia tiede-, taideja kulttuuritoimijoita ja näiden alojen potentiaalisia rahoittajia. Käytännössä toimintaympäristö
vaihtelee suuresti kunkin toiminta-alueen, kunkin instituutin identiteetin ja toimintaprofiilin sekä
kulloisenkin toiminnan konkreettisten painopistealueiden mukaisesti.
Instituuttiverkoston vuosien 2008–2013 strategiassa määriteltiin kansainvälisen tason haasteeksi
vuorovaikutuksen vahvistaminen paikallisten kulttuuritoimijoiden kanssa, yhteistyön lisääminen
muiden maiden paikallisten instituuttien kanssa sekä tieteellisen yhteistyön kehittäminen. Kansallisen tason kysymyksinä esille nostettiin puolestaan kulttuurivientiohjelman toteuttaminen, tarve
rahoituksen monipuolistamiseen sekä pohdinta instituuttien toiminta-alueen laajuudesta ja painotuksesta.

Instituuttien rahoitus ja hallinto
Kulttuuri- ja tiedeinstituuttien päärahoittaja on opetus- ja kulttuuriministeriö, jolta ne voivat saada
valtionavustusta toimintaansa. Kulttuuri-instituuttien avustukset myönnetään pääosin budjettivaroista ja tiedeinstituuttien avustukset tieteen tukemiseen tarkoitetuista veikkausvoittovaroista. Osa
instituuteista toimii valtiovarainministeriön alaisen liikelaitoksen (Senaatti-kiinteistöt) omistamissa
kiinteistöissä (Lontoo, Pariisi, Rooma ja Ateena), ja ne saavat erikseen vuokraansa vastaavan avustuksen. Lisäksi CIMO myöntää apurahan kaikille sen kautta kulttuuri- ja tiedeinstituutteihin valituille
harjoittelijoille.
Euromääräisillä kustannuksilla mitattuna kaikki kulttuuri- ja tiedeinstituutit ovat pieniä, ja niiden
osuus valtion kulttuuribudjetista on varsin vähäinen. Vuonna 2009 opetusministeriön kokonaisavustus kulttuuri-instituuteille oli hieman yli seitsemän miljoonaa euroa eli OPM:n hallinnonalan saman
vuoden kulttuurimäärärahoista (noin 483 miljoonaa) se muodosti noin puolitoista prosenttia. Ulkomailla olevista instituuteista vain yhden kokonaismenot olivat vuonna 2009 yli miljoona euroa.
Vaikka kaikki kulttuuri- ja tiedeinstituutit ovat organisaatioina melko pieniä, niiden väliset keskinäiset
erot ovat kuitenkin merkittäviä. Vuonna 2011 kuusi instituuttia sai valtion toiminta-avustusta yli 600
000 euroa muiden jäädessä korkeintaan 400 000 euroon. Pienimpien ulkomailla sijaitsevien instituuttien eli Suomen Tanskan kulttuuri-instituutin ja Finnagoran toiminta-avustus oli vain hieman yli 200
000 euroa. Myös lisärahoituksen hankinnassa on suuria eroja. Vuonna 2009 kuudessa instituutissa
opetusministeriöstä saatu tuki muodosti yli 90 prosenttia kaikista tuloista. Neljässä instituutissa vastaava osuus oli alle 70 prosenttia, alimmillaan 63,8 prosenttia.
Valtion talousarvioesityksissä kulttuuri-instituuttien määrärahat ovat säilyneet vuodesta 2003 lähtien lähes samoina, mutta eduskunta antoi vuosina 2008–2011 instituuteille kustannustason nousua
kompensoivan ja niiden toimintaa ja sen kehittämistä edesauttavan tasokorotuksen. Määrärahan
euromääräinen kasvu on jakautunut instituuteille muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta melko
tasaisesti, mikä tarkoittaa suhteellisesti suurempaa kasvua pienimmissä instituuteissa.
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Toiminta-avustuksen lisäksi instituutit ovat vuodesta 2009 lähtien voineet hakea opetus- ja kulttuuriministeriöltä erillistä erityisavustusta kulttuuriviennin kehittämiseen. Aluksi tämä määräraha oli
kooltaan 200 000 euroa, mutta vuonna 2011 avustuksia myönnettiin jo yhteensä puoli miljoonaa euroa. Kulttuurivientihankkeilla on eri taiteenaloista edistetty selvästi eniten muotoilua, minkä lisäksi
on tuettu myös esimerkiksi musiikki-, kuvataide-, teatteri- ja arkkitehtuurihankkeita.
Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämien avustusten lisäksi instituutit hankkivat jonkin verran
euromääräisiä tuloja esimerkiksi muilta ministeriöiltä, suomalaisilta rahastoilta ja säätiöiltä sekä
suomalaisilta ja ulkomaisilta yrityksiltä. Erityisesti tiedeinstituutit hankkivat avustuksia myös yliopistoilta sekä tutkimushankerahoitusta eri lähteistä kuten Suomen Akatemialta. Instituuttien toimintaa
rahoitetaan myös jonkin verran tavalla, joka ei näy niiden tilinpäätöksissä.
Instituuttien toiminnan resursoinnissa merkittävää on myös niin sanottu in kind -rahoitus. Tällä tarkoitetaan sellaista tukea tai muuta apua, joka ei näy toimijan tilinpäätöksessä, mutta jolle kuitenkin
voidaan laskea tietty rahallinen arvo. In kind -rahoitus pitää sisällään esimerkiksi tilojen tarjoamista seminaarien, konserttien tai näyttelyjen järjestämiseen ilmaiseksi tai merkittävällä alennuksella,
matkakustannusten korvaamista, tarjoilujen järjestämistä instituutin puolesta tai apua tilaisuuksien
ja tapahtumien markkinoinnissa.
Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ovat rahastojen ylläpitämiä Hanasaarta ja Suomalais-norjalaista
kulttuuri-instituuttia lukuun ottamatta säätiöiden ylläpitämiä yksityisoikeudellisia organisaatioita.
Instituutteja ylläpitävien säätiöiden ja rahastojen perustajatahot vaihtelevat suuresti muutamasta
yksityishenkilöistä jopa kymmeniin perustajayhteisöihin. Perustajien joukossa on muun muassa suomalaisia yliopistoja ja korkeakouluja, tieteellisiä yhdistyksiä, eri taiteenalojen järjestöjä ja ystävyysseuroja, pankkeja ja liikeyrityksiä, kirkollisia organisaatioita, tiedettä ja taidetta rahoittavia säätiöitä
ja rahastoja sekä suomalaisia kaupunkeja.
Jokaisessa instituutissa on päivittäisestä toiminnasta vastaava johtaja, jonka lisäksi joissain suurimmissa instituuteissa on erilliset johtajat tai vastuuhenkilöt esimerkiksi tieteen sekä taiteen ja kulttuurin ohjelmille ja hankkeille. Säätiöiden ylintä päätösvaltaa käyttää yleensä hallitus. Useimmilla on
lisäksi käytännön asioita hoitava asiamies tai pääsihteeri.

Instituuttiverkoston tavoitteet
Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry laati säätiöiden ja instituuttien omien strategioiden pohjalta
verkostolle strategian vuosille 2008–2013. Tässä strategiassa verkoston missioksi määriteltiin Suomen kulttuurin ja tieteen tunnettuuden edistäminen. Visioon vuodelle 2013 sisällytettiin seuraavat
osa-alueet:
- Instituuttiverkosto on keskeinen osa Suomen kansainvälistä kulttuurivaihtoa, kulttuuriviennin
tukirakenteita ja omalta osaltaan suomalaisen tutkimuksen ja korkeakoulutuksen kansainvälistymisen edistäjä.
- Instituuttiverkosto on luotettava, kustannustehokas ja asiantunteva kumppani, joka luo lisä
resursseja Suomen kulttuurille ja tieteelle.
- Verkoston toimintaprofiili on selkeä ja työnjako toimiva.
Näistä ensimmäinen visio on kiinteimmin yhteydessä instituuttien vaikuttavuuteen. Suomen kulttuurivientiä halutaan edistää osallistumalla sekä kulttuuriviennin että tieteellisen yhteistyön kehittämiseen. Kulttuurivientiä edistetään instituuttien tiedotuksen, toimijoiden verkostoimisen, kontaktipin5

tojen lisäämisen ja promootion kautta. Lisäksi selkeytetään ja tiivistetään yhteistyötä kulttuuriviennin
tukiverkoston muiden toimijoiden, erityisesti ulkomaanedustustojen, kanssa. Tieteellistä yhteistyötä
halutaan puolestaan kehittää luomalla pitkäjänteiset yhteydet asemamaiden tutkijoihin, integroitumalla asemamaiden tiedeyhteisöihin, tukemalla suomalaisen korkeakoulutuksen kansainvälistymistä tutkija- ja opiskelijavaihtoa edistämällä sekä edistämällä suomalaisen koulutusjärjestelmän ja
-ohjelmien tunnettuutta yhteistyössä korkeakoulujen ja yliopistojen kanssa.
Toiseen visioon sisältyy puolestaan muun muassa verkoston yhtenäisen profiilin ja tunnettuuden
kehittäminen, instituuttien toimintaedellytysten turvaaminen tavoitteita vastaavalle tasolle (esim.
kasvattamalla ulkopuolisen rahoituksen osuutta) ja kansainväliseen yhteistyöhön osallistuminen.
Lisäksi strategiassa mainitaan instituuttiverkoston toiminnan yhteismitallisen arvioinnin ja säännöllisen seurannan kehittäminen esimerkiksi laatimalla monivuotiset tavoitesuunnitelmat, vuosittaiset
asemamaakohtaiset yhteistyöasiakirjat opetus- ja kulttuuriministeriölle ja ulkoasiainministeriölle
sekä toiminnan tuloksellisuudesta, toiminnallisuudesta, tavoittavuudesta ja vaikuttavuudesta kertovien indikaattorien kehitystyön jatkaminen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteet instituuteille
Opetusministeriö laati strategiset linjaukset kulttuuri- ja tiedeinstituuttien tukemiselle vuonna
2005. Linjauksissa esitettiin opetusministeriön lähtökohdaksi kulttuurien välisen vuorovaikutuksen
ja ymmärryksen lisäämistä. Tukemalla instituutteja ministeriö edistää Suomen kulttuurin ja tieteen
tunnettuutta sekä näihin aloihin liittyvien yhteistyösuhteiden syntymistä. Toimintapolitiikassaan
ministeriö nojaa instituuttien ja niiden ylläpitäjäyhteisöjen itsenäisyyteen sekä toiminnan sopimuksenvaraisuuteen ja tavoitteellisuuteen. Visiona vuodelle 2015 esitettiin seuraava tulevaisuudenkuva:
Suomella on globalisaatiokehityksen kannalta tarkoituksenmukainen, pääosin säätiöiden ylläpitämistä kulttuuri- ja tiedeinstituuteista koostuva verkosto. Instituuttien verkosto on dynaaminen ja
uudistuva. Instituutit edistävät Suomen kulttuurin ja tieteen tunnetuksi tekemistä kohdemaissaan ja
luovat uusia yhteistyösuhteita Suomen ja kohdemaan välille yhteistyössä muiden alan toimijoiden
kanssa ottaen huomioon opetusministeriön painopisteet.
Opetus- ja kulttuuriministeriö uudisti vuonna 2009 myös kulttuuri- ja tiedeinstituuttien valtionavustusten hakuohjeet. Ne liittyvät kehitykseen, jossa valtionhallinto on alkanut ohjata harkinnanvaraista
valtionavustusta saavia järjestöjä ja laitoksia informaatio- ja resurssiohjauksella.
Harkinnanvaraisen valtionavustuksen yleiset edellytykset johdetaan hallitusohjelmasta, hallituksen
strategia-asiakirjasta sekä opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuri- ja tiedepoliittisista tavoitteista
sekä valtionavustuslaissa todetuista yleisistä myöntämisedellytyksistä. Jyrki Kataisen hallituksen
ohjelmassa todetaan, että tarkoituksena on vahvistaa opetus- ja kulttuuriministeriön ulkomailla toimivien kulttuuri-instituuttien roolia kansalaisyhteiskunnan ja kulttuuriviennin toimijoina. Opetus- ja
kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategiassa 2020 todetaan puolestaan, että ulkomailla toimivien Suomea edustavien toimijoiden verkostoa aktivoidaan kulttuuriviennin kehittämisohjelman
toimeenpanijana.
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Yhtenä keskeisenä kriteerinä OKM:n hakuohjeissa kulttuuri-instituuttien toiminta-avustukselle on,
että ne toimivat kulttuuriviennin kannalta tärkeässä asemassa kohdemaan kulttuurikysynnän asiantuntijoina ja verkostojen luojina kotimaisille kulttuurin toimijoille. Tiedeinstituuttien hakukriteereissä
painotetaan tieteen sekä tieteen ja yhteiskunnan välisten suhteiden edistämistä, erityisesti tutkimukseen perustuvan tiedon hyödyntämistä sekä toiminnan valtakunnallisuutta tai kansainvälisyyttä.

Ulkoasiainministeriö ja kulttuuri- ja tiedeinstituutit
Kulttuuri- ja tiedeinstituuttien toimintakenttä kytkeytyy joiltain osin myös Suomen ulkoasiainministeriön ja ulkomaanedustustojen toimintaan. Kulttuuri ja kulttuuriviennin edistäminen katsotaan
kuuluviksi keskeisellä tavalla myös ulkoasiainministeriön toimintoihin sekä olennaiseksi osaksi julkisuusdiplomatiaa. Ulkoasiainministeriön toiminta- ja taloussuunnitelmassa (2012–2015) julkisuusdiplomatialla tarkoitetaan pitkäjänteistä vaikuttamista ei-valtiollisiin toimijoihin ulkomailla Suomen
taloudellisten, poliittisten ja muiden tavoitteiden saavuttamiseksi ja Suomen vaikutusvallan ja vetovoiman lisäämiseksi.
Julkisuusdiplomatiakonseptia on tarkoitus soveltaa Suomen edustustoverkostossa yhdessä muiden
Suomi-toimijoiden kanssa House of Finland -tavoitteen mukaisesti. Suomi-talo-ajattelun rinnalla
toteutetaan hallitusohjelman mukaista valtioneuvoston hyväksymää taloudellisten ulkosuhteiden
toimintaohjelmaa, jonka tarkoituksena on uudistaa Suomen nykyinen viennin ja kansainvälistymisen
edistämisen sekä maakuvatyön toimintamalli. Tämä niin sanottu Team Finland -toiminta ulotetaan
kaikkiin Suomen julkisrahoitteisiin ja julkista tukea saavien toimijoiden toimipisteisiin ulkomailla,
mukaan lukien Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit.
Ulkoasiainministeriön sekä usean muun ministeriön yhdessä laatimassa selvityksessä Suomi-talo/
Suomi-tiimi-mallin kehittämisestä lähtökohtana on suomalaisten toimijoiden yhteistyön parantaminen luomalla edellytykset näiden verkostoitumiselle ja koordinaatiolle sekä selkeyttämällä työn
jakoa. Selvityksen mukaan mallin tulee perustua itsenäisten ja tasa-arvoisten toimijoiden yhteistyöhön toiminnan kehittämiseksi yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi entistä tehokkaammin ja
laadukkaammin. Vaikka tavoitteena on kiinteämpi verkostoituminen ja kansainvälisten toimintojen
keskittäminen, selvityksessä katsotaan, että Suomi-talo/Suomi-tiimi-malli ei muuta toimijoiden varsinaista omaa perustehtävää.
Ulkoasiainministeriö on osallistunut aktiivisesti myös kansallisen kulttuurivientiohjelman toteuttamiseen edustustoverkostonsa kautta. Kaikki Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit sijaitsevat kaupungeissa, joissa on myös Suomen edustusto. Ministeriön kotisivujen mukaan suurlähetystöt ja pääkonsulaatit tarjoavat kulttuurin kentälle paikallista asiantuntemusta, jonka avulla syntyy uusia yhteyksiä
ja verkostoja kulttuuriviennille. Osalla edustustoista on myös omaa kulttuuritoimintaa, joka koostuu
muun muassa kulttuuritilaisuuksien järjestämisestä yksin ja yhdessä muiden kanssa, osallistumisesta
muiden Suomi-tahojen toimintaan, yhteyksien ylläpidosta alueella toimiviin suomalaisyrityksiin sekä
muihin vientiä ja kaupankäyntiä edistäviin tahoihin. Ulkoasiainministeriöllä ja suurlähetystöillä on
myös edustaja joidenkin instituuttien hallituksissa.
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Kulttuuri- ja tiedeinstituutit
Suomen Rooman-instituutti
www.irfrome.org

Suomen Rooman-instituuttia ylläpitää Säätiö Institutum Romanum Finlandiae, jonka yksi pääperustajista vuonna 1938 oli Amos Anderson. Instituutti on aloittanut toimintansa vuonna 1954. Sen tehtävänä
on edistää antiikkiin ja Italiaan kohdistuvaa humanistista tutkimusta sekä taiteita, antaa opetusta sekä
avustaa stipendiaatteja ja muita tutkijoita heidän työskentelyssään Italiassa. Instituutti toimii Senaattikiinteistöjen hallinnoimassa Villa Lanten renessanssihuvilassa, joka ostettiin Suomen valtiolle pääosin
Andersonin lahjoituksella vuonna 1950. Villa Lantesta vuokrataan tutkijoille ja taiteilijoille asuinhuoneita
sekä taiteilijan ateljeeta. Instituutissa on myös tieteellinen kirjasto.
Tiilityöryhmä Ostiassa 1965 / Kevätkurssi 1978 / Kuvat: instituutin arkisto

Hanasaari — ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus
www.hanasaari.fi

Ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskus Hanasaaren taustalla on Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto, joka pohjautuu Suomen ja Ruotsin hallitusten vuonna 1958 tekemään päätökseen edistää maiden
välisiä kulttuurisia yhteyksiä yhteisen rahaston avulla. Rahaston Suomen toimipiste on Espoossa sijaitsevassa Hanasaaressa, minkä lisäksi sillä on toimipiste myös Ruotsissa. Hanasaari järjestää mm. yhteistyöhankkeita, yleisötapahtumia, konferensseja, näyttelyitä ja keskusteluja. Toimialue on laaja, pääteemoina
kulttuuri, koulutus, elinkeinoelämä ja yhteiskunta. Kulttuurikeskus toimii sen toimintaa varten rakennetussa kiinteistössä, joka vihittiin käyttöön vuonna 1975. Kiinteistön omistaa Suomen valtio, mutta
rahastolla on siihen pysyvä käyttöoikeus niin kauan kuin se on kulttuurikeskuskäytössä. Samoissa tiloissa
toimivat myös Hanasaaren organisaatioon kuuluvat kokoushotelli ja ravintola.
Tapahtumia Hanasaaren kulttuurikeskuksessa / Kuvat: Henrik Huldén
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Suomen Tukholman kulttuuri-instituutti
www.finlandsinstitutet.se.

Tukholmassa sijaitsevan Suomitalon taustalla oleva säätiö perustettiin vuonna 1969, ja talon vihkiäisjuhlaa vietettiin lokakuussa 1977. Nykyistä Suomen Tukholman kulttuuri-instituuttia ylläpitää
vuonna 1995 perustettu Suomen instituutin säätiö. Sen tehtävänä on levittää Suomen kulttuuri- ja
yhteiskuntaelämän tuntemusta Ruotsissa, edistää molemminpuolista kulttuurivaihtoa Suomen ja
Ruotsin välillä sekä ruotsinsuomalaista kulttuuria. Samassa talossa instituutin säätiön omistamien
toimitilojen kanssa on kirjasto, lukusali, näyttelytila/galleria sekä talvipuutarha. Talossa toimii myös
Tukholman Suomalainen Seura. Kiinteistössä on seitsemän konferenssihuonetta sekä juhlasali yli 200
hengelle.

Tapahtumia instituutin juhlasalissa ja galleriassa / Kuvat: instituutin arkisto

Suomen Ateenan-instituutti
www.finninstitute.gr

Vuonna 1984 perustetun Suomen Ateenan-instituutin säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää
Kreikkaan liittyvää tieteellistä tutkimusta sekä taiteita, ja sitä varten se ylläpitää Suomen Ateenaninstituuttia. Instituutilla on omia tutkimushankkeita sekä arkeologisia kenttätyöprojekteja eri puolilla
Kreikkaa. Se järjestää myös kansainvälisiä kongresseja ja julkaisee tieteellistä julkaisusarjaa. Lisäksi
instituutti järjestää antiikin Kreikan johdantokursseja ja auttaa mahdollisuuksiensa mukaan suomalaisia tutkijoita ja opiskelijoita. Instituutilla on Senaatti-kiinteistöjen hallinnoimat toimipiste ja
asuntola Ateenassa. Lisäksi instituutilla on yhteinen kirjasto Norjan, Ruotsin ja Tanskan instituuttien
kanssa.

Arkeologista kenttätyötä Kreikassa / Kuvat: instituutin arkisto

9

Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutti
www.ficultureny.org

Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutti on perustettu vuonna 1990 tavoitteenaan vahvistaa, kehittää ja ylläpitää suomalaisten arkkitehtien, muotoilijoiden ja kuvataiteilijoiden asemaa ja näkyvyyttä
Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Samannimisen säätiön ylläpitämä instituutti toimii Manhattanilla sijaitsevassa 40 neliön toimistossa, jonka yhteydessä on pienimuotoinen kuva-arkisto ja kirjasto. Instituutilla on New Yorkissa kaksi suomalaisille arkkitehdeille, kuvataiteilijoille ja muotoilijoille tarkoitettua
residenssiasuntoa.

New Finnish Design CITY 2012  /   Bodies, Borders, Crossings -näyttely 2011   /  Kuvat:  instituutin arkisto, Kari Soinio

Suomen Ranskan Instituutti
institut-finlandais.asso.fr

Vuodesta 1991 toiminutta Suomen Ranskan instituuttia hallinnoi Suomen Ranskan instituutin säätiö.
Sen tehtävänä on vahvistaa Suomen kulttuurin ja yhteiskuntaelämän tuntemusta Ranskassa sekä edistää
maiden välistä vuorovaikutusta. Instituutti toimii läheisessä yhteistyössä ranskalaisten alan toimijoiden
ja organisaatioiden kanssa sekä välittäjänä suomalaisten ja ranskalaisten taide- ja tiedeorganisaatioiden
kesken erilaisten yhteisten hankkeiden edistämiseksi. Instituutilla on toimitilat Senaatti-kiinteistöjen
hallinnoimassa kiinteistössä Pariisin latinalaiskorttelissa, jossa on monitoimisali, elokuvateatteri, kirjasto
sekä toimistotilat.

Instituutin julkisivu  /   Ravintolapäivä 2012  /  Kuvat: Emmanuelle Blanc, Sylvain Manas
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Suomen Lontoon instituutti
www.finnish-institute.org.uk

Suomen Lontoon instituuttia ylläpitävän samannimisen säätiön tarkoituksena on edistää Suomen
tasavallan ja Yhdistyneen Kuningaskunnan sekä Irlannin tasavallan välisiä suhteita erityisesti koulutuksen, tieteen, taiteen ja yleisen kulttuuritoiminnan aloilla. Instituutti työskentelee tutkijoiden,
taiteilijoiden, asiantuntijoiden ja päättäjien kanssa sekä edistää kulttuuri- ja yhteiskuntatutkimuksen
alan toimijoiden verkostoitumista. Instituutilla on kaksi ohjelmaa: taide ja kulttuuri sekä yhteiskuntatutkimus. Instituutti perustettiin vuonna 1991. Instituutin toimitilat sijaitsevat Lontoossa Senaattikiinteistöjen hallinnoimassa kiinteistössä. Tilat ovat miltei yksinomaan toimistokäytössä.

HEL YES! 2010  /  Kuvat: Adam Laycock

Suomen Tanskan kulttuuri-instituutti
www.finin.dk

Suomen Tanskan kulttuuri-instituuttia (vuoteen 2010 Kööpenhaminan Suomi-instituutti) ylläpitävä
säätiö perustettiin vuonna 1991. Sen tehtävänä on edistää suomalaisen kulttuurin ja taiteen tunnetuksi tekemistä sen eri muodoissa Tanskassa. Instituutin toiminta-ajatuksena on tuoda korkeatasoista
suomalaista taidetta ja taiteentekijöitä sekä kulttuurialan toimijoita Tanskan taide- ja kulttuurimarkkinoille, ja näin edistää Suomen kulttuurialan vientiä ja verkostoitumista. Instituutin toimitilat on
vuokrattu Suomen Tanskan suurlähetystöltä. Sillä ei ole omia esiintymis- tai galleriatiloja.

HC Berg: Space Balloons  /  Kap Kap SPOT-festivaalilla  /  Kuvat: Emma Portin, Janne Wass

11

Suomen Pietarin-instituutti
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

Suomen Pietarin-instituutti on perustettu vuonna 1992, ja sitä hallinnoi Suomessa Pietari-säätiö.
Instituutti edistää Suomen ja Venäjän välistä kulttuuri- ja tiedeyhteistyötä. Instituutilla on merkittäviä
hankkeita on mm. musiikin, teatterin ja muotoilun aloilla. Se järjestää myös näyttelyitä, konsertteja,
seminaareja, luentoja, keskustelutilaisuuksia ja muita tapahtumia sekä tukee suomen ja ruotsin
kielten opiskelua ja harrastusta. Instituutissa on kirjasto ja lukusali. Instituutti toimii Suomi-talossa,
jossa sijaitsee myös Suomen suurimpien kaupunkien edustustoja, Finpro, Suomalais-venäläisen
kauppakamarin Pietarin edustusto, järjestöjä, liiketiloja, Pietarin suomalainen koulu sekä työtiloja
tutkijoille ja taiteilijoille.

Aurora Fashion Week  /  Instituutti muutti Suomi-taloon vuonna 2010  /  Kuvat: instituutin arkisto

Suomen Benelux-instituutti
www.finncult.be

Suomen Benelux-instituuttia ylläpitää Suomen Benelux-instituutin säätiö, joka on perustettu vuonna
1993. Instituutin tarkoituksena on edistää suomalaista kulttuuria ja tiedettä sekä näihin aloihin liittyvien
yhteistyöverkostojen syntymistä Belgiassa, Alankomaissa ja Luxemburgissa. Instituutti toimii välittäjänä
suomalaisten ja asemamaidensa kulttuuritoimijoiden välillä. Sen tavoitteena on tarjota taiteilijoille ja organisaatioille mahdollisuuksia avata keskustelua, uusia projekteja ja yhteistyömahdollisuuksia. Beneluxinstituutti toimii laajasti koko kulttuurin kentällä. Toiminta-aloja ovat niin kuvataiteet, esittävät taiteet,
kirjallisuus, design kuin elokuvataide. Instituutti on toiminut viime vuodet vuokratuissa toimistotiloissa.
Joulukuussa 2011 tapahtuneen muuton yhteydessä instituutti luopui kirjasto- ja musiikkikokoelmistaan.

Pekka of Finland -näyttely  /  kuvittajat vierailemassa La Cambre -korkeakoulussa  /  Kuvat: instituutin arkisto

12
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

Suomen Lähi-idän instituutti
www.fime.fi

Suomen Lähi-idän instituuttia ylläpitää vuonna 1994 perustettu samaa nimeä kantava säätiö. Sen
tarkoituksena on tukea ja edistää Lähi-idän kielten ja kulttuurien tutkimusta ja opetusta sekä suomalaisten taiteellista toimintaa Lähi-idässä. Se myöntää myös apurahoja tieteelliseen tutkimukseen.
Instituutin toimipiste on Damaskoksessa, mutta Syyrian levottomuuksien vuoksi toimintojen painopiste on vuonna 2013 Beirutissa, Libanonissa. Instituutilla on toimitilat kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa Zeitunan talossa. Tiloissa on järjestetty kursseja, seminaareja, yleisöluentoja sekä näyttelyitä
ja konsertteja. Lisäksi siellä on majoitustilaa ja tutkimuskirjasto.

Lähi-itä-kollokvio Tampereella 2012

Kuvat: Mirva Helenius

Suomen Saksan-instituutti
www.finnland-institut.de

Vuonna 1992 perustetun Suomen Saksan-instituutin säätiön toiminnan tarkoitus on edistää Suomen
ja saksankielisten maiden välisten suhteiden kehittämistä erityisesti tieteen, tekniikan ja talouden
sekä taiteen eri aloilla. Instituutti järjestää vuosittain noin kaksisataa erilaista kulttuuri- ja tiedetapahtumaa, joista osa on instituutin omissa tiloissa, mutta suurin osa kuitenkin Berliinin ulkopuolella,
eri puolilla Saksaa, Itävaltaa ja Sveitsiä. Instituutilla on Berliinissä vuokratut toimitilat, jotka sisältävät
toimisto- ja näyttelytilaa sekä suuren sisäpihaterassin ja kaksi kellaritilaa. Tiloissa voi järjestää konsertteja 120 hengelle.

DMY International Design Festival Berlin 2011  /  Pohjoismainen viikko FEZ -lasten- ja perheenkeskuksessa  /  Kuvat: Bernhard Ludewig, instituutin arkisto
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Suomen Viron-instituutti
www.finst.ee

Suomen Viron-instituutin taustalla on vuonna 1994 perustettu samanniminen säätiö, jonka tehtävänä on kehittää suomalais-virolaisia kulttuurisuhteita ja koulutusyhteistyötä, tiedottaa Suomesta sekä
edistää Suomen ja Viron yhteyksiä yhteiskunta- ja elinkeinoelämän eri aloilla. Instituutti on viime
vuosina siirtänyt järjestämiensä tilaisuuksien painopistettä omista tiloista yhteistyökumppaneiden
tiloihin ja keskittänyt kirjastotoimintansa Tarton toimipisteeseen. Instituutin toiminnan painopisteenä ovat modernia, innovatiivista ja luovaa yhteiskuntaa edistävät hankkeet. Instituutin toimitiloissa
Tallinnan vanhassa kaupungissa on lehtipiste, lukusali, neuvotteluhuone sekä luentosali.

Tuomas Kyrön kirjailijavierailu Tartossa / lasten sarjakuvatyöpaja / Kuvat: instituutin arkisto

Suomalais-norjalainen kulttuuri-instituutti
www.finno.no

Suomalais-norjalainen kulttuuri-instituutti perustettiin vuonna 1997 Suomen opetusministeriön ja
Norjan kulttuuriministeriön yhteisellä sopimuksella. Instituuttia ylläpitävät Suomalais-norjalainen kulttuurirahasto ja Norjalais-suomalainen kulttuurirahasto. Instituutti toimii kulttuuri-, yhteiskunta- ja elinkeinoelämän yhteyksien vahvistamiseksi näiden kahden valtion välillä sekä parantaakseen suomalaisen
kulttuurielämän tuntemusta Norjassa ja norjalaisen kulttuurielämän tuntemusta Suomessa. Oslossa
sijaitseva instituutti toimii aktiivisesti suomalaisen taiteen ja kulttuurin näkyvyyden lisäämiseksi koko
Norjassa.

Johanna Juhola Trio Norjassa / Kari Cavén: Komponenter / Kuvat: instituutin arkisto
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Suomen Madridin-instituutti
www.madrid.fi

Suomen Madridin-instituuttia hallinnoi vuonna 1994 perustettu Iberialais-amerikkalainen säätiö,
jonka tarkoituksena on edistää espanjalais-portugalilaisen kulttuuripiirin ja Suomen välistä vuorovaikutusta sekä alueiden kulttuurin ja talouselämän molemminpuolista tuntemusta. Käytännössä
toiminta on toistaiseksi painottunut Espanjaan, minkä lisäksi säännöllistä toimintaa on myös Portugalissa. Instituutilla on Madridissa kaksi toimipistettä. Päätoimitiloissa on näyttelysalit, kirjasto ja
työhuoneita. Lisäksi Madridin Complutense-yliopiston yhteydessä on toinen, pieni toimipiste.

Teatteri Quo Vadis Madridissa  /  Encuentros-kohtaamisia WDC  /  Kuvat: Venla Hakunti, Petri Markkanen

Suomen Japanin Instituutti
www.finstitute.gr.jp

Suomen Japanin Instituuttia ylläpitää Suomen Japanin Instituutin säätiö, joka on perustettu vuonna
1997. Säätiön tarkoituksena on edistää Suomen kulttuurin, tieteen, ylimmän opetuksen ja talouden
tuntemusta Japanissa sekä kehittää näiden alojen yhteistyötä Japanin kanssa. Instituutti kannustaa
maidenvälisiin yhteishankkeisiin sekä edistää tutkija-, opiskelija- ja taitelijaliikkuvuutta. Taiteen alalla vuosien 2010–2012 painopistealueena on muotoilu, mutta instituutti toimii myös muilla kulttuurin saroilla ja edistää suomalaisen nykytaiteen näkyvyyttä Japanissa. Instituutilla on toimisto Tokiossa
Suomen suurlähetystön rakennuksessa.

Metlan vierailu Japanissa / HIRAMEKI Design×Finland / Kuvat: instituutin arkisto, Daisuke Ohki
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Finnagora

www.finnagora.hu
Vuonna 2004 perustettua Finnagora-instituuttia ylläpitää FinnAgoran säätiö, jonka tehtävänä on lisätä Suomen, suomalaisen kulttuurin, tutkimuksen ja elinkeinoelämän tunnettavuutta ja näkyvyyttä
sekä tietoisuutta Suomen yhteiskunnasta ja taloudesta edistämällä vuorovaikutusta ja verkottumista
suomalaisten ja unkarilaisten toimijoiden kesken. Instituutin toiminta perustuu laajaan yhteistyöhön
suomalaisen, unkarilaisen ja kansainvälisen verkoston kanssa sekä suomalaisen kulttuurin ja osaamisen syvään tuntemukseen. Instituutin rooli on toimia liikkeellepanijana, kontaktien etsijänä, resurssien tarjoajana, asiantuntijana ja osatuottajana. Finnagoran toimitilat sijaitsevat samassa kiinteistössä
Suomen Budapestin suurlähetystön ja Finpron kanssa.  Toimistotilojen lisäksi instituutilla on pieni
kirjasto ja konferenssitila.

Juhannuskokko  /  Budapest Design Week: Fiskars New and Classics  /  Kuvat: instituutin arkisto

Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry
www.instituutit.fi

Instituuttien keskinäistä yhteistyötä koordinoi, kehittää ja niiden asemaa kotimaassa tukee vuonna
2006 perustettu Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry. Instituutit pitävät säännöllisesti yhteyttä toisiinsa, ja ne kokoontuvat neuvottelupäiville yhteistyökumppaneidensa kanssa kaksi kertaa vuodessa:
kerran kotimaassa ja kerran ulkomailla jonkin instituutin vieraina.
Toukokuussa 2012 perustettiin myös erillinen Tiedeinstituuttifoorumi edistämään tiedeinstituuttien
toimintaa ja tunnettuutta sekä vahvistamaan niiden välistä yhteistyötä.
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Instituuttien vaikuttavuus
Yleisarvio
Instituuttien toimintakertomukset tarjoavat kokonaisvaltaisen kuvan niiden aktiviteeteista ja erilaisista toimintamuodoista. Kokonaisuus on laaja ja monipuolinen ja erittäin vaikuttava. Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit suorittavat tutkimuksia ja selvityksiä, tuottavat tieteellisiä ja muita julkaisuja, järjestävät konferensseja, seminaareja, esitelmätilaisuuksia ja kursseja. Ne myös organisoivat yksin
tai yhdessä muiden kanssa taide- ja kulttuuritapahtumia ja -tilaisuuksia useilla eri aloilla ja alueilla,
vievät suomalaisia kulttuurituotteita sekä tieteen- ja taiteentekijöitä ulkomaille sekä edistävät ulkomaisen tieteen ja taiteen kytkentöjä Suomeen. Instituutit osallistuvat Suomea koskevan tiedon levittämiseen ulkomailla ja vaikuttavat Suomi-kuvan muodostumiseen. Ne keräävät tietoa paikallisista
olosuhteista, luovat kontakteja asemamaan toimijoihin ja ylläpitävät yhteyksiä kotimaan toimijoihin.
Toimintojen kohderyhmänä on toisinaan niin sanottu suuri yleisö, usein kuitenkin tieteen tai taiteen
ammattilaiset, toisinaan erityisesti lapset ja nuoret tai asemamaassa asuvat suomalaiset.
Toimintakertomuksia lukemalla voi myös vakuuttua siitä, että Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuteilla on myönteistä vaikutusta suomalaiseen yhteiskuntaan. Ne lisäävät Suomen kansainvälistä näkyvyyttä ja edistävät myönteisen Suomi-kuvan leviämistä. Ne toimivat paikallisen asiantuntemuksen
tietolähteenä, jota eri alojen suomalaiset toimijat voivat käyttää hyödykseen suunnitellessaan ja
toteuttaessaan omia hankkeitaan. Instituuttien luomien ja ylläpitämien sosiaalisten ja institutionaalisten verkostojen avulla voidaan tehokkaasti löytää oikeita kontaktihenkilöitä ja yhteistyötahoja.
Kulttuuriviennin toteuttajina ja edesauttajina ne saavat aikaan taloudellista lisäarvoa sekä taide- ja
kulttuuritoimijoille että suomalaiselle yhteiskunnalle. Taiteilija- ja tutkijavierailujen, residenssitoiminnan, kansainvälisen harjoittelun ja muiden vastaavien aktiviteettien kautta ne edesauttavat tieteentekijöiden, taiteilijoiden ja kulttuurialan toimijoiden työskentelymahdollisuuksia ulkomailla sekä
ammatillisen kompetenssin kasvua.
Vaikuttavuutta siis on, mutta sen tarkka määrittäminen on vaikeata. Osin tämä johtuu siitä, ettei monien instituuttien oma dokumentaatio seuraa ja analysoi toimintaa vaikuttavuuden näkökulmasta
riittävän hyvin. Toinen syy on se, että suuri osa toiminnoista toteutetaan tiiviimmässä tai väljemmässä yhteistyössä useiden suomalaisten tai paikallisten partnereiden kanssa. Instituutin oman osuuden
ja vaikutuksen tarkka selvittäminen on monissa tapauksissa vaikeata, ellei mahdotonta.
Instituuttien johdolle lähetetyssä kyselyssä tiedusteltiin heidän käsitystään toiminnan vaikuttavuudesta. Tiedeinstituuttien tavoitteenasettelu poikkeaa selvästi kulttuuri-instituuttien tavoitteenasettelusta ja instituutin vaikuttavuuden ymmärtämisestä. Niiden keskeisiä tavoitteita ovat tieteellisen
tutkimuksen edellytysten ylläpito ja parantaminen sekä tutkimuksen tekeminen ja koulutuksen tarjoaminen. Tavoitteiden ja vaikuttavuusalueiden joukossa mainitaan kuitenkin myös esim. Suomen
tunnetuksi tekeminen, tiedon välittäminen suomalaisille sekä humanistisen perinteen säilyttäminen
ja siihen liittyvien arvojen edistäminen. Kulttuuri-instituuttien oman vaikuttavuuden ymmärtämisessä toistuvat tietyt käsitykset, mutta myös niiden välillä on suuria eroja siinä, minkälaista merkitystä niillä katsotaan olevan suomalaiselle yhteiskunnalle.
Suomalaisten ammattilaisten vahvempi kytkeytyminen täkäläiseen yhteiskuntaan vahvistaa suomalaisten tunnettuutta ja kytköksiä ja avaa tätä kautta yhteistyömahdollisuuksia useilla eri aloilla
johtaen parhaassa tapauksessa yhteistyön rakenteelliseen kasvuun ja molemminpuoliseen oppimiseen. (Kyselyvastaus)
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Kaikilla tavoitteilla on vaikutusta: sekä kulttuurivaihto että tuntuman saaminen toiseen kulttuuriin
edistävät suomalaisen yhteiskunnan aitoa kansainvälistymistä ja moniarvoistumista. (Kyselyvastaus)
Kulttuuri on avain Suomeen ja suomalaiseen yhteiskuntaan. Jokaisella onnistuneella ja näkyvällä
projektilla on suora vaikutus kuvaan Suomesta ja suomalaisista. Kaikki vaikuttaa kaikkeen, positiivisella kuvalla on vaikutus kauppaan, turismiin ja sitä kautta suomalaiseen yhteiskuntaan. Suomalaisten taiteilijoiden työllistyminen on myös tärkeää, koska sitä kautta edellä mainitut kohdat
vahvistuvat. (Kyselyvastaus)
[Tarkoituksena on] modernisoida täkäläisten kuvaa Suomesta ja tavoittaa uusia ryhmiä. Molemmat
vahvistavat kahdenvälisiä suhteita maiden välillä ja luovat uusia työmahdollisuuksia suomalaisille
kulttuurityöntekijöille. (Kyselyvastaus)
Instituutin kulttuurivientihankkeet vahvistavat suomalaisten taiteilijoiden elinkeinoa ja toimeentuloa sekä Suomen luovan talouden kehitystä. Instituutti lisää (…) maantieteellisesti kaukana toisistaan sijaitsevien yhteiskuntien keskinäistä yhteisymmärrystä. (Kyselyvastaus)
Monessa instituutissa katsottiin myös, että toiminta tukee opetus- ja kulttuuriministeriön strategiaa
kaikin tavoin tai että instituutin toiminta on muuten saatettu linjaan ministeriön tavoitteiden kanssa. Vastaukset osoittivat jälleen eroja instituuttien välillä, erityisesti kulttuuri- ja tiedeinstituuttien
välillä.
Toimintamme on linjassa OKM:n tavoitteiden kanssa. Omatuotantoiset päätapahtumamme täyttävät aina ministeriönkin asettamat tavoitteet ja painopisteet. (Kyselyvastaus)
Koska instituutti on kaikkien suomalaisten yliopistojen ja tutkijoiden käytettävissä kurssi- ja tutkimustoimintaa varten, se toteuttaa kansallista tiedepolitiikkaa sekä valtakunnallisesti että kansainvälisesti. (Kyselyvastaus)
Instituuttien johdolle suunnatussa kyselyssä tiedusteltiin myös sitä, mitä strategisia tavoitteita instituuteissa ei ollut onnistuttu saavuttamaan. Osa instituuteista katsoi saavuttaneensa kaikki tavoitteensa. Joissain tapauksissa kyse oli joidenkin yksittäisten osa-alueiden kehittämisestä, joka syystä
tai toisesta oli jäänyt kesken tai toteutumatta. Usein syynä mainittiin resurssipula, ja varainhankintaan liittyvät kysymykset nousivat ylipäätään usein esille. Toiminta varsinaisen sijaintipaikkakunnan
ulkopuolella vaikuttaa myös usein olevan haasteellista. Tiedottamisessa instituutin toiminnasta Suomeen päin katsottiin niin ikään olevan parantamisen varaa.
Selvityksen yhteydessä tehdyt haastattelut kertovat ulkopuolisten käsityksistä toiminnan vaikuttavuudesta. Haastatteluaineistosta nousee varsin myönteinen kuva instituuttien toiminnasta ja niiden
merkityksestä, ja instituuttiverkoston ja yksittäisten instituuttien katsotaan aktivoituneen ja kehittäneen toimintaansa viime vuosina. Instituuttien parhaana puolena voi haastattelujen perusteella
pitää niiden toiminnan kustannustehokkuutta. Niiden itsenäistä, muista toimijoista riippumatonta
merkitystä ei välttämättä aina pidetä kovin suurena, mutta se, mitä saadaan aikaan annetuilla resursseilla, herättää arvostusta.
Sen noteeraan, että hyvin pienillä henkilö- ja rahallisilla resursseilla saadaan yllättävän paljon näkyvyyttä. (Suomen ulkomaanedustustojen edustaja)
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Useissa haastatteluissa kuitenkin mainitaan joko suoraan, että instituuttiverkostoa ei kokonaisuudessaan tunneta kovin hyvin, tai tietojen puutteet tulevat niistä muuten selvästi esille. Monien haasta-

teltavien tiedot ja näkemykset rajoittuvat sille toiminnan alueelle, jota he itse edustavat, sekä niihin
instituutteihin, joiden kanssa he ovat itse olleet eniten tekemisissä.
Monet instituutit ovat myös merkittävästi muuttaneet toimintaansa viime vuosien aikana, mutta
instituutteja koskevat tiedot ja näkemykset eivät välttämättä ole vastaavasti täysin päivittyneet.
Instituuttien toimimista itsenäisinä kulttuurikeskuksina omissa kiinteistöissään esimerkiksi kritisoidaan, vaikka tällainen toimintatapa on jo melko harvinaista. Samoin instituuttien johtajat nähdään
toisinaan yhä ennen muuta tutkijoina ja taiteilijoina, vaikka heidän taustansa ja ammatillinen profiilinsa näyttää viime aikoina monimuotoistuneen merkittävästi. Instituuttien ja lähetystöjen välisessä
suhteessa esille nousee myös erilaisia ongelmia aikaisemmilta ajoilta, vaikka selvityksen aineiston
mukaan näiden tahojen keskinäiset välit vaikuttavat varsin toimivilta. Instituuttien oman toiminnan
ja itsekäsityksen sekä muiden tahojen instituuttien asemaa ja toimintaa koskevien käsitysten välillä
on siis jonkin verran eroja ja jopa ristiriitoja.
Instituuttien itsenäistä roolia kansalaisyhteiskunnan toimijoina kunnioitetaan, mutta muutamissa
haastatteluissa nousee esille käsityksiä, joiden mukaan instituuteilla tulisi olla selkeämpi näkemys
omasta roolistaan ja toiminnastaan. Vaikuttavuuden edistämiseksi toivotaan myös jonkin verran
rakenteiden uudistamista, vahvempaa ohjausta sekä toimintojen parempaa koordinointia muiden
suomalaisten toimijoiden kanssa. Selvästi yleisimpänä vaikuttavuuden optimaalisen toteutumisen
esteenä pidetään kuitenkin pitkäjänteisen toiminnan puutetta, joka kulminoituu henkilökunnan, erityisesti johtajan liian tiheään vaihtumiseen.
Vaikuttaa siltä, että instituuttien kaltaiset toimintayksiköt toimivat hyvin ja tehokkaasti, jos niillä
on vahva omistaja ja selkeä näkemys. Tässä olisi rakenteellinen kehittämisen kohde. Joskus hallitus
asettaa tavoitteita ja ohjaa, mutta usein riippuu enemmän kulloisestakin johtajasta joka määrää.
Pitkäjänteinen, omistajaohjaukseen perustuva rakenne voisi olla tehokkaampi. (Valtionhallinnon/
eduskunnan edustaja)
Jotkut haastateltavat pohdiskelivat enemmän sitä, minkälainen instituuttiverkoston koostumus ja
laajuus tulisi olla suomalaisen yhteiskunnan yleisten tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Nykyisessä muodossaan sitä pidetään liian vahvasti Eurooppaan painottuneena. Länsimaiden ulkopuolella,
kuten Kiinassa tai Intiassa, tarvittaisiin instituutin kaltaisen toimijan apua neuvomaan yhteydenpidossa, aikataulujen suunnittelussa ja hankkeiden valmistelussa. Vaikka asia ilmaistiin joissain tapauksissa melko kärjekkäästi, yhdessäkään haastattelussa ei kuitenkaan esitetty olemassa olevien
instituuttien lakkauttamista.

Suomen kansainvälisen näkyvyyden edistäminen
Instituuttien johdon vastaukset kysymyksiin instituuttien toiminnasta Suomen kansainvälisen näkyvyyden edistämiseksi kuvastavat kyseisen tavoitteen saavuttamisen keinojen monimuotoisuutta,
joka puolestaan johtuu instituuttien erilaisista profiileista ja toimintamuodoista. Lisäksi instituutteja
sijaitsee sekä maissa, joissa Suomi on jo entuudestaan tuttu ja tunnettu, että maissa joissa Suomitietoisuus on varsin heikko.
Useimmat instituutit näkevät Suomen kansainvälisen näkyvyyden edistämisen yhtenä perustehtävänään. Joissain tapauksissa asia on tarkemmin rajattu niille toiminta-alueille, joilla instituutti on aktiivinen. Hankkeiden asema korostuu tämän tavoitteen saavuttamisessa. Tietoa Suomesta ei niinkään
lisää instituutti sinänsä, vaan ne projektit, jotka syntyvät kokonaan tai osin instituutin tuottamana
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tai järjestämänä. Instituutit tiedottavat erilaisista hankkeista sekä ylipäätään instituutin toiminnasta.
Internet sekä laajemmin uusi viestintäteknologia (kotisivut, sosiaalinen media) korostuvat monissa
vastauksissa. Vastauksissa tehdään myös jonkin verran tietoista rajanvetoa ulkoasiainhallinnon julkisuusdiplomatiatyöhön.
Instituutti ei niinkään lisää toiminnallaan tietoa ”Suomesta”, vaan pyrkii saamaan suomalaisia tekijöitä osallisiksi kansainväliseen dialogiin. Totta kai tarkoituksena on levittää tietoisuutta siitä, että
Suomessa on kiinnostavia taiteilijoita, muotoilijoita ja arkkitehteja, ja saada näille uusia yleisöjä.
Kansalaisyhteiskunnan toimijana instituutti ei kuitenkaan tee julkisuusdiplomatiatyötä, joka puolestaan on Suomen virallisten edustustojen tehtäväkenttää. (Kyselyvastaus)
Jokainen keskustelu, jokainen twiitti, jokainen fb-viesti tai juttu kotisivuilla lisää tietoa Suomesta
ja sen kulttuurista. Viikoittain instituutille tulee kyselyitä Suomesta ja sen kulttuurista ja niihin vastataan mahdollisimman tarkasti. Jokainen keskustelu mikä käydään asiantuntijoiden kanssa, vie
tietoa Suomesta eteenpäin. Jokainen toimittajavierailu mitä Suomeen on järjestetty lisää tietoa Suomesta kirjoitettujen artikkeleiden kautta. Se että instituutti on olemassa ja toimii aktiivisesti kulttuurin kentällä (...) lisää tietoa Suomesta. (Kyselyvastaus)
Osassa instituuteista myös Suomen kansainvälisen maineen parantaminen oli sisällytetty luontevaksi
osaksi instituutin toimintaa, kun taas toisissa tätä ei nähty varsinaisesti niiden tehtävänä. Usein korostettiin, että Suomen maine paranee silloin, kun projektien sisällöt koetaan asemamaassa kiinnostaviksi ja laadukkaiksi ja kun hankkeet toteutetaan ammattimaisesti ja onnistuneesti.
Instituutin monipuolinen ja tuore ohjelma tarjoaa usealle eri kohderyhmälle kuvan siitä, mikä on
ajankohtaista ja kiinnostavaa nyky-Suomessa. (Kyselyvastaus)
Instituuttien toimintakertomuksia tarkasteltaessa ensimmäinen havainto on, että instituutit jakautuvat varsin selvästi niihin, joilla on käytettävissään omat yleisötilat, ja niihin jotka järjestävät tapahtumansa ja tilaisuutensa aina ulkopuolisilta erikseen vuokratuissa tiloissa. Omissa tiloissa tapahtumia järjestävien instituuttien on mahdollista kehittyä Suomea ulkomailla edustaviksi instituutioiksi
sinänsä, toimijoiksi jotka tunnetaan nimeltä asemamaassa. Konserttien, näyttelyjen ja seminaarien
järjestämisen lisäksi näissä tiloissa on mahdollista jakaa erilaisia Suomea suoraan tai välillisesti markkinoivia esitteitä. Joissain instituuteissa on näissä tiloissa myös yleisölle avoin kirjasto.
Toinen havainto on se, että instituuttien toiminta-alueella on huomattavaa merkitystä. Osa instituuteista toimii kohtalaisen rajatulla alueella, jolla kilpailu näkyvyydestä julkisuudessa voi tosin olla
enemmän tai vähemmän kovaa. Osa instituuteista kattaa puolestaan hyvin laajoja maantieteellisiä ja
kulttuurisia alueita, kuten Suomen Madridin-instituutti ja Suomen Lähi-idän instituutti. Näkyvyyden
edistäminen instituutin varsinaisen toimipaikan ulkopuolisilla alueilla on ymmärrettävästi näissä tapauksissa haasteellista.
Instituuttien vaikuttavuudesta tällä osa-alueella niiden toimintakertomukset eivät anna systemaattisesti muodostettua yleisarviota, vaan sitä pitää lukea erikseen yhtäältä hanke- tai ohjelmatoiminnan
sisältä sekä instituutin tiedotus- ja viestintätoimintaa sekä julkista näkyvyyttä koskevista arvioista.
Tiedottamisen entistä vahvempi siirtyminen internetiin ja sosiaaliseen mediaan näkyy toimintakertomuksissa selvästi. Määrätietoisella sähköisten viestintävälineiden käytöllä on vielä varsin lyhyt
historia, mutta joidenkin instituuttien antamat luvut esimerkiksi kotisivujen käyttäjistä, uutiskirjeen
tilaajista ja facebook-tykkääjistä osoittavat niiden onnistuneen saavuttamaan varsin laajan kommunikaatioverkoston.
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Selvityksen yhteydessä tehdyt haastattelut eivät anna instituuttien merkityksestä Suomen kansainvälisen näkyvyyden edistäjänä kovin selkeätä tai yhtenäistä kuvaa. Yleisvaikutelma on, että tämä
tavoite ilmenee instituuttien toiminnassa ennemmin taustalla kuin varsinaisena tavoitteena. Erään
haastateltavan mukaan Suomi-brändi kulkee kuitenkin toiminnassa aina mukana, vaikka se ei aina
olisikaan niin tietoista. Instituuttien johtajien tavoin myös haastatteluissa korostetaan Suomea koskevan viestin kytkeytymistä konkreettiseen toimintaan, hankkeisiin ja ihmisten kohtaamiseen.
Varsin vahvoja käsityksiä esitettiin joissain haastatteluissa instituuttien roolista suomalaisessa julkisuusdiplomatiassa. Erään haastateltavan mukaan instituutteja ei pidä missään tapauksessa alistaa
tässä asiassa välineelliseen rooliin ja vahvaan ohjaukseen, koska silloin ”helposti viedään menneisyyttä”, ja instituuttien tulee viedä ulkomaille nimenomaan tuoreempaa, uudempaa ja luovempaa
kuvaa Suomesta.
Haastattelujen valossa vaikuttaa kuitenkin siltä, että instituuttien ja lähetystöjen välinen työnjako
on tässä asiassa varsin toimiva. Eräs ulkomaanedustustoa edustava haastateltava ilmaisi asian siten,
että lähetystöt toimivat tietoisesti laajemmalla sektorilla, ja heille Suomen näkyvyys paikallisessa
mediassa on lähtökohtaisesti tärkeätä. Instituuteille puolestaan on tärkeätä se, että oikeat ihmiset
kohtaavat, vaikka siitä ei aina suurta julkisuutta seuraisikaan.

Kulttuuriviennin ja -vaihdon edistäminen
Suomalaisen tieteen ja taiteen kansainvälistymisen edistäminen kuului instituuttien johdon mielestä
niiden keskeisiin tehtäviin, ja se sisältyy eri tavoin kaikkeen tai miltei kaikkeen toimintaan. Toimintamuodot vaihtelevat jälleen suuresti. Jotkut instituutit toimivat lähinnä tiedottajina, välittäjinä ja
fasilitaattoreina, toiset taas ovat keskeisessä asemassa liikkuvuuden järjestämisessä, yhteyksien luomisessa sekä suhteiden ja verkostojen aktiivisessa ylläpitämisessä. Osalla instituuteista on residenssitoimintaa, joka nivoutuu vahvasti nimenomaan tähän tavoitteeseen.
Koko toiminta tähtää taiteen ja kulttuurin ammattilaisten välisen vuorovaikutuksen lisäämiseen
Suomen ja kohdemaiden välillä. Tämä on ruohonjuurityötä lähes yksilötasolla, ja vaikutukset näkyvät mahdollisesti vuosien päästä. (Kyselyvastaus)
Myös kulttuurivaihtoon suhtaudutaan luontevasti ja myönteisesti. Joissain instituuteissa asia nähdään siten, että itse asiassa kaikki niissä tehtävä työ on nimenomaan kulttuurivaihtoa ja sen edistämistä. Kulttuurivaihto toteutuu monin eri tavoin. Yksi niistä on toteuttaa hankkeet niin, että niissä
on aina kiinteästi mukana sekä suomalaisia että paikallisia toimijoita. Ne instituutit, joilla on asiaan
soveltuvat omat tilat, voivat myös sanoa toimivansa suomalaisten ja paikallisten toimijoiden kohtaamispaikkana. Osalla instituuteista on myös suhteellisen aktiivista toimintaa Suomen suuntaan:
vierailuja, tutustumiskäyntejä, vastavuoroisia aktiviteetteja.
Kulttuurivaihto perustuu vastavuoroisuuteen. Instituutti pyrkii toteuttamaan ohjelmansa niin, että
suomalaisen kumppanin ja/tai esiintyjän lisäksi toimimme aina yhteistyössä myös täkäläisen toimijan kanssa. Tämä luo edellytyksiä vastavuoroisuudelle ja avaa paremmin ohjelmaa myös asemamaan yleisölle. (Kyselyvastaus)
Instituutit katsovat onnistuneensa kulttuurivaihdossa hyvin, mutta täsmällisten tulosten esittäminen
kulttuurivaihdosta on selvästi varsin hankalaa. Kyselyssä tuloksina mainitaan muun muassa kestävät
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ja antoisat suhteet sekä henkilöiden että instituutioiden tasolla, molemminpuolisen tiedon ja ymmärryksen lisääntyminen sekä erilaisista kohtaamisista ja kokemuksista saatu inspiraatio.
Kulttuurivientiä koskevat kysymykset paljastivat suurimmat erot instituuttien välillä. Joissain instituuteissa kulttuurivienti nähdään olennaisena ja jopa keskeisenä osana instituutin toimintaa, toisissa siihen taas otetaan etäisyyttä. Tiedeinstituuteissa kulttuurivientiä ei yleensä pidetty keskeisenä
tehtäväalueena, mutta käsitteeseen ja sen taustalla oleviin ajatuksiin suhtauduttiin kriittisesti myös
joissain kulttuuri-instituuteissa.
Kulttuurivienti on kiinteä osa jokaista instituutin projektia. Jokainen projekti tuottaa aina jotain uutta kontaktien, uskottavuuden tai rahan kautta. (Kyselyvastaus)
Instituutti on ollut järjestämässä muutamaa kulttuurivientiin tähtäävää tapahtumaa. Kulttuurivienti ei kuulu instituutin ydintoimintaan. (Kyselyvastaus)
Viennin edellytyksinä pidettiin yleisesti hyviä kontakteja ja vahvoja yhteyksiä sekä asemamaan rakenteiden, toimijoiden ja kulttuurin syvällistä tuntemusta. Vienti ei vastaajien mukaan onnistu väkisin,
vaan pitää tietää minkälaisille asioille kohdemaassa tai -alueella on kysyntää. Valmiiden pakettien
viemistä pidettiin joissain vastauksissa ongelmallisina, koska kokemuksen perusteella katsottiin, että
paikalliset toimijat haluavat itse päästä vaikuttamaan asioihin. Jotkut instituutit satsaavat suuriin
hankkeisiin, toiset taas pitävät niitä vaikeina ja riskialttiina.
Keskeistä tässä ovat paikalliset kontaktit ja vahvat yhteydet merkittäviin paikallisiin toimijoihin.
Myös täkäläisen toimintamallin ja rakenteiden tunteminen on avainasemassa kulttuuria vietäessä.
Kulttuuriviennin yksi keskeinen osa on kulttuurivaihto. (Kyselyvastaus)
Kulttuuriviennin tuloksina mainitaan etenkin solmitut sopimukset, lisääntynyt näkyvyys ja kestävät
yhteistyösuhteet. Voimavarojen ei useinkaan katsota riittävän kulttuuriviennin tulosten kunnolliseen
seurantaan ja analysointiin.
Kulttuuriviennin ongelmista päällimmäisenä nousee niin ikään esille resurssien puute. Joillain kohdealueilla paikallinen taloudellinen tilanne vaikeuttaa vientiä, toisissa paikoissa taas kilpailu on kovaa, ja markkinoille pääsy saattaa vaatia kulttuurialan ammattilaisilta paikallista lisenssiä tms. Myös
kielikysymykset (monta kieltä, englannin kielen taidon puute kohdemaassa) nousivat esille, samoin
parissa vastauksessa kulttuuri- ja traditioerot.
Kulttuurivientiin, -vaihtoon sekä yleiseen kansainvälistymiseen liittyvät asiat nousevat instituuttien
toimintakertomuksissa niiden vaikuttavuusalueista kaikista selvimmin esille, joko suoraan tai epäsuorasti, erilaisten toimintojen kuvauksen kautta. Monissa toimintakertomuksissa kulttuurivientiin
liittyvät projektit saavat varsin suuren huomion, mikä osittain epäilemättä johtuu siitä, että instituutit
ovat voineet saada joihinkin nimenomaan kulttuuriviennin kehittämiseen liittyviin hankkeisiin erillisrahoitusta.
Kulttuurivienti on näkyvästi esillä myös selvityksen yhteydessä syntyneessä haastattelumateriaalissa,
mikä heijastanee sekä aiheen merkitystä tämän päivän suomalaisessa kulttuuripolitiikassa että sitä,
että suhteellisen monet haastateltavista edustivat eri taiteenalojen tiedotuskeskuksia ja vientiorganisaatioita.
Haastattelujen tuottama yleiskuva instituuteista suomalaisen kulttuuriviennin toteuttajina ja edis22

täjinä on, että niillä on tällä alueella merkitystä. Kulttuuriviennin kokonaisuudessa tämän merkityksen ei kuitenkaan katsota olevan kovin suurta, mikä on seurausta etenkin alueen laajuudesta ja
instituuttien pienistä resursseista. Lisäksi instituutit toimivat tällä saralla miltei aina yhdessä muiden
partnereiden kanssa. Vaikutus on ennemmin välillistä ja pitkän ajan päästä näkyvää kuin nopeaa ja
välitöntä.
Jos ajattelen firmalle tuloksia yhteistyöstä: tehtävämme on edistää alan promootiota ulkomaille ja
siinä roolissa instituuttiyhteistyö on hirveän tärkeä. Joka kerta onnistuminen tuo tuloksena lisää
osaamista sekä kontakteja. (Taiteen ja kulttuurin tiedotuskeskusten/vientiorganisaatioiden edustaja)
Onnistuneen ja tehokkaan toiminnan edellytyksiä ovat hyvä paikallistuntemus ja sitoutuminen toimimiseen tietyllä alalla tai alueella. Käänteisesti suurimpana ongelmana esiin nousee haastatteluissa
toiminnan tempoilevuus, joka kiteytyy erityisesti siihen, että johtajat ja muut avainhenkilöt vaihtuvat
instituuteissa liian usein. Varsin voimakasta kritiikkiä saa tällä alueella osakseen myös instituutin oma
toiminta tuottajana, erityisesti jos se tapahtuu sen omissa tiloissa.
Järkevimpiä ovat ne hankkeet, jotka tehdään paikallisten partnerien tiloissa, selkeästi heidän projekteinaan – silloin vaikuttavuus toimialan kannalta on täysin toinen kuin että tehtäisiin instituutin
neljän seinän sisällä. Hankkeen identifioituminen instituutin tai Suomen hankkeeksi vähentää sen
vaikuttavuutta. (Taiteen ja kulttuurin tiedotuskeskusten/vientiorganisaatioiden edustaja)
Haastatteluissa nousee esille onnistuneen kulttuurivientitoiminnan edellytyksiä. Instituuttien tulee
ensinnäkin kyetä tekemään selviä valintoja sen suhteen, minkälaisten suomalaisten toimijoiden vientiä ollaan edistämässä. Lisäksi on tärkeätä määritellä tarkasti, mihin paikallisiin tahoihin kohdemaassa pyritään vaikuttamaan. Paikallisten ”Suomi-entusiastien” sijaan tärkeätä on tavoittaa kunkin alan
keskeiset toimijat.
Tärkeä edellytys on myös kyky yhteistyöhön sekä muiden suomalaisten että paikallisten tahojen
kanssa. Monissa haastatteluissa nousee esille aikaisemmin koettuja jännitteitä etenkin instituuttien
ja Suomen paikallisen edustuston välillä, mutta nykyisessä tilanteessa työnjakoa ja näiden tahojen
välistä yhteistoimintaa pidetään pääsääntöisesti onnistuneena ja toimivana. Instituuttien tulee myös
olla avoimia, joustavia ja nopeita tarttumaan asioihin. Muuten ne menettävät juuri ne ominaisuudet,
jotka tekevät niiden olemassaolosta arvokasta.
Monille kulttuurivientitoimijoille ei lopulta ole suurta merkitystä sillä, toimitaanko yhteistyössä edustuston vai instituutin kanssa, jos vain asiantuntemusta ja sitoutumista löytyy ja jos henkilökemiat
toimivat. Joissain maissa kuitenkin uskottavuutta ja luottamusta syntyy helpommin virallisten valtarakenteiden ulkopuolella toimittaessa. Toisaalta aina ei ole selvää, tietävätkö paikalliset toimijat todella, että Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuteissa ei ole kysymys valtionhallinnon toimijoista. Osassa
haastatteluista korostetaan instituuttien itsenäisyyden säilyttämistä, toisissa puolestaan toivottaisiin
kulttuurivientiin laajempaa ja vahvempaa strategista näkemystä, jolle instituutitkin olisivat alisteisia.
Lopuksi voidaan todeta, että myös haastattelujen pohjalta nousee esille tietty epätietoisuus suhteessa
kulttuuriviennin käsitteeseen. Yksille se sisältää vain taloudellisesti suoraan mitattavissa olevan kulttuurituotteiden markkinoinnin ja kaupan, toisille puolestaan myös sellaisen suomalaisten toiminnan
ulkomailla, johon ei sisälly välitöntä eikä ehkä välillistäkään rahallista hyötyä. Osalle haastateltavista
se kattaa myös taiteen ja kulttuurin tuonnin Suomeen, toisille se on yksisuuntaista vientiä Suomesta
ulkomaille. Tällä on seurauksensa myös instituuttien roolin ymmärtämiselle.
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Verkostojen luominen ja ylläpito
Instituuteissa verkostojen luominen, ylläpitäminen ja kehittäminen näyttäytyvät yleisesti jaettuna
keskeisinä tehtävinä ja toimintamuotoina. Sosiaaliset ja institutionaaliset kontaktit ja suhteet eivät
ole niinkään tavoitteita sinänsä vaan välineitä muiden tavoitteiden saavuttamiseen. Niiden avulla on
mahdollista toteuttaa tiedon välittämistä Suomesta, kulttuurivientiä ja -vaihtoa, maineen ja luottamuksen ylläpitoa ja parantamista sekä ylipäätään suomalaisten toimijoiden mahdollisuutta toimia
asemamaassa. Paikallistuntemuksen merkitys nousee usein esille instituuttien johdon näkemyksissä
instituuteista verkostotoimijana.
Instituutti pyrkii rakentamaan asemapaikallaan kontaktiverkostoa, josta suomalaisille tekijöille olisi
ammatillista apua ja hyötyä, ja saattamaan sitten suomalaisia ja paikallisia tahoja tarkoituksenmukaisesti yhteen. (Kyselyvastaus)
Verkostoituminen on usein ruohonjuuritason työtä ja vaatii siten henkilöresursseja. Ilmeisesti osittain
tästä syystä verkostojen ulottaminen instituutin sijaintipaikkakunnan ulkopuolelle on myös paikoin
vaivalloista. Henkilöistä ja heidän taustoistaan myös riippuu, minkä alojen toimijoihin on helpointa
luoda kestäviä ja antoisia suhteita.
Verkostoituminen nousee vahvasti esille myös selvityksen yhteydessä tehdyissä haastatteluissa. Olennainen osa instituuttien muutenkin arvokkaaksi katsottua paikallistuntemusta on se, että tiedetään
keskeiset institutionaaliset tahot ja niissä toimivat asioiden eteenpäin viemisen kannalta tärkeät henkilöt, jotta erilaisia hankkeita voidaan valmistella ja toteuttaa mahdollisimman tehokkaasti ja vaikuttavasti. Verkostoituminen on tärkeätä sekä instituutin itsensä että sen kanssa yhteistyössä toimivien
partnereiden ja sidosryhmien kannalta.
Suurin hyöty tulee siitä, että suomalaiset kulttuurin-, taiteen- ja tieteentekijät kansainvälistyvät ja
löytävät oikeita, hyödyllisiä kontakteja asemamaasta. Jos instituutti on onnistunut katalysoimaan
tätä, silloin se on onnistunut tekemään hyvää työtä. (Suomen ulkomaanedustustojen edustaja)
Toisaalta instituutin tuntemien ja tarjoamien verkostojen tarve ei ole aina välttämätöntä. Joidenkin
maiden kanssa suomalaisilla toimijoilla on jo valmiiksi hyvät kommunikaatio- ja yhteistyösuhteet ja
joillain aloilla kansainväliset verkostot ovat muutenkin merkittävästi kehittyneet viime vuosina. Kysymys on jälleen myös vahvasti niistä henkilöistä, jotka instituutissa kulloinkin ovat sekä siitä, mitä he
tietävät ja keitä he tuntevat. Parempina pidettiin usein niitä instituutteja, jotka eivät tuota tapahtumia omissa tiloissaan vaan jotka liikkuvat aktiivisesti paikallisessa maastossa. Kuitenkin myös kykyä
tuottaa itse pidettiin tärkeänä.
En väitä että instituuttien tulisi itse tuottaa kaikkea, mutta toisaalta tuotanto-osaamista tulee olla:
tuntea mitä paikallinen yleisö haluaa, mikä kuplii pinnan alla tai on trendikästä, keitä paikallisia
yrityksiä saattaisi kiinnostaa. (Taiteen ja kulttuurin tiedotuskeskusten/vientiorganisaatioiden edustaja)
Vaikuttavuuden tältä alueelta instituutit antavat selvimmän kuvan omissa toimintakertomuksissaan, joskin vaihtelu niiden välillä on suurta. Useimmissa toimintakertomuksissa on kuitenkin oma
kappaleensa instituutin kunkin vuoden keskeisille yhteistyötahoille ja yhteistoiminnan kuvaukselle.
Koska asiaa ei käsitellä yhtenäisellä tavalla, täsmällisen kokonaiskuvan muodostaminen on hankalaa.
Omassa indikaattoritietojen keruussaan instituutit ovat laskeneet kotimaan yhteistyökumppaneita
vuosina 2009–2010 yhteensä 542, ulkomaan yhteistyökumppaneita 1 292 kappaletta.
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Instituutit työllisyyden edistäjinä
Työllistäjinä ja työllisyyden edistäjinä instituutit toimivat kolmella tavalla, vaikka asia ei varsinaisesti
niiden perustehtäviin kuulukaan. Niillä on omaa koko- tai osa-aikaista henkilökuntaa, ja niissä vierailee muutamien kuukausien pituisilla pesteillä harjoittelijoita. Kolmas työllistävä vaikutus syntyy siitä,
millä lailla instituuttien toiminnan kanssa suoraan tai välillisesti kytköksissä olleet taiteilijat, tutkijat
tai kulttuurialan ammattilaiset etenevät urallaan tai saavat lisää toimintamahdollisuuksia instituutin
asemamaassa tai, tiedeinstituuttien tapauksessa, sen edustamalla tieteenalalla.
Instituutin suorat työllistämisvaikutukset eivät varsinkaan varsinaisen henkilökunnan osalta ole kovin
merkittäviä, mikä johtuu ennen muuta niiden pienestä koosta. Pienimmillään henkilökunta koostuu yhdestä kokoaikaisesta ja kolmesta osa-aikaisesta työntekijästä. Suurimmillaankin jäädään noin
kymmeneen työntekijään. Jotkut instituutit saavat työpaikkailmoituksiinsa hyvin paljon hakemuksia,
mistä voi päätellä niiden olevan haluttuja työpaikkoja.
Suomesta ulkomaille lähtevien harjoittelijoiden työpaikkoina instituutit ovat kuitenkin melko tärkeitä. Kyselyvastausten perusteella harjoittelijoita oli koko instituuttiverkostossa yhden vuoden aikana
noin seitsemänkymmentä henkeä, joista osa koko vuoden mittaisilla sopimuksilla. Vuosien 2001–
2010 aikana kulttuuri-instituuteissa olleiden harjoittelijoiden määräksi on arvioitu 522 henkeä. Erityisesti humanisteille kulttuuri- ja tiedeinstituutit ovat merkittävä ulkomaille pääsyn kanava. Myös
harjoittelupaikkoina jotkut instituutit ovat hyvin suosittuja.
Harjoittelijoiden määrän ohella merkityksellisenä voidaan pitää nuorten harjoittelujaksolta saamia
kokemuksia sekä harjoittelun merkitystä heidän uralleen. Työllistämishankkeen loppuraportissa tuotiin esille, että tällainen toiminta tarjoaa nuorille sellaista kansainvälisyyteen liittyvää osaamista, jota
on muuten vaikea hankkia. Vastaavia käsityksiä nousi esille myös tämän selvityksen kyselyssä.
Mahdollisuus työskennellä puoli vuotta kerrallaan kansainvälisessä, ammattimaisessa kulttuurialan
ympäristössä lienee jokaiselle harjoittelijalle erinomainen asia – ainakin saamamme palautteen
mukaan. (Kyselyvastaus)
Tarkka tieto siitä, millä tavalla harjoittelu instituuteissa todella edistää nuorten uraa ja työllistymismahdollisuuksia vaatisi ja ansaitsisi oman selvityksensä. Instituuttiajan konkreettisena antina on
tuotu esille sellaisia seikkoja kuten kielitaidon kohentuminen, toiseen kulttuuriin tutustuminen ja
sopeutuminen, itsevarmuuden lisääntyminen sekä itsetuntemuksen ja kanssakäymistaitojen kehittyminen.
Vielä haastavampaa on selvittää tarkasti sitä vaikutusta, joka instituuteilla on suomalaisten tieteen,
taiteen ja kulttuurialan ammattilaisille heidän yleisen urakehityksensä sekä erityisesti kansainvälisen menestymisen kannalta. Suorimmillaan kyse on tällöin esimerkiksi välittömistä kustannus- tai
esiintymissopimuksista tai taideteosten myynnistä, tiedeinstituuttien tapauksissa mahdollisuudesta
tutkia paikan päällä ja julkaista tutkimustuloksia. Välillisemmin vierailut ulkomailla tuovat kontakteja, joiden varassa voi rakentaa uusia toimintamahdollisuuksia sekä ylipäätään kansainvälisen toimintaympäristön tuntemusta ja kykyä toimia siinä.
Instituutin kaikki hankkeet tähtäävät suomalaisten tekijöiden ammatillisen pätevyyden kasvattamiseen. Hankkeesta riippuu, liittyykö tämä pätevyyden kasvattaminen sisältöön (esim. taiteelliseen
työhön) vai uran edistämiseen (verkostot, maakohtainen oman alan asiantuntemus). (Kyselyvastaus)
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Instituuttien toimintakertomuksissa työllistämiseen liittyviä asioita mainitaan lähinnä satunnaisesti – lukuun ottamatta henkilökunnan ja harjoittelijoiden muodollista esittelyä. Myöskään kyselyn
yhteydessä tehdyissä haastatteluissa välitön ja välillinen työllistäminen ei juuri noussut esille. Jos
asia ymmärrettiin vain instituuttien henkilökunnan ja harjoittelijoiden merkityksessä, instituuttien
työllistävää vaikutusta ei pidetty kovin merkittävänä. Harjoittelujärjestelmä sai myönteistä palautetta niiltä, jotka tunsivat asiaa. Välillinen vaikutus, erilaiset toimintamahdollisuudet ja yleinen kompetenssin kasvu, joka syntyy niistä tilaisuuksista ja tapahtumista, jotka instituutti on itse tuottanut
tai ollut mukana järjestämässä, tulee tunnustetuksi. Selkeiden kausaalisuhteiden selvittäminen on
kuitenkin haasteellista eikä aina mielekästäkään.
Harjoittelujärjestelmä on aivan loistava molemmin puolin. Se on halpaa työvoimaa ja ihmisille loistava kokemus, lisää myös instituuttien tunnettuutta. (Muiden sidosryhmien/asiantuntijoiden edustaja)

Instituutit rahoituksen hankkijoina
Instituuteilla on paljon välillistä taloudellista vaikutusta suomalaiseen yhteiskuntaan. Se syntyy esimerkiksi instituutin kokonaan tai osin järjestämien tilaisuuksien, vierailujen ja esiintymisten synnyttämistä uusista vastaavista tapahtumista tai esimerkiksi taiteen ammattilaisten solmimista kustannus-, levytys- ym. sopimuksista sekä taideteosten ja kulttuurituotteiden myynnistä. Tieteen puolella
kysymys lienee ennen muuta kansainvälisten kontaktien ja verkostojen tuottamista mahdollisuuksista laatia laajoja rajat ylittäviä ja monikansallisesti rahoitettavia tutkimushankkeita, mutta myös
tutkijoiden tapauksessa julkaisujen myynti ja sen tulot voivat tulla kyseeseen. Vielä laajemmassa mielessä voi puhua siitä taloudellisesta lisäarvosta, jota osaltaan instituuttien toiminnan kautta syntyy
eri maiden ja Suomen välisistä vilkastuneista kaupallisista suhteista.
Tämä instituuttien toiminnan välillinen taloudellinen ulottuvuus on hyvä pitää mielessä, vaikka sen
käytännön osoittaminen – tarkasta mittaamisesta puhumattakaan – voi osoittautua hyvin vaikeaksi.
Sen merkitys on kuitenkin useissa tapauksissa todennäköisesti huomattavasti suurempi kuin instituuttien suoran tai välittömän taloudellisen vaikuttavuuden.
Viimeksi mainitulla asialla voidaan tarkoittaa sitä suoraa myyntitoimintaa, jota instituuttien puitteissa harjoitetaan ja joka koostuu esimerkiksi tilaisuuksien pääsylipputuloista tai julkaisujen myynnistä.
Tämä toiminta on kuitenkin varsin vaatimatonta, joidenkin instituuttien osalta käytännössä olematonta. Jotkut instituutit saavat toimintaansa jonkin verran tuloja vuokraamalla tilojaan ulkopuolisille.
Merkityksellisempänä välittömänä taloudellisena toimintana voidaan pitää ulkopuolisen rahoituksen
hankkimista. Ulkopuolisen rahoituksen määrittäminen ei tässä tapauksessa ole aivan yksinkertaista,
koska periaatteessa se pitää sisällään myös opetus- ja kulttuuriministeriön instituuteille myöntämän
toiminta-avustuksen sekä julkisen vallan muihin tarkoituksiin kuten vuokramenoihin ja erilaisiin
hankkeisiin myöntämät määrärahat. Taloudellisen vaikuttavuuden mielessä erityisen olennaisena
voidaan kuitenkin pitää instituutin kykyä hankkia rahoitusta nimenomaan yksityisiltä tahoilta. Tätä
mahdollisuutta on keskustelussa käytetty yhtenä perusteluna sille, miksi instituuttien toiminta kannattaa järjestää kansalaisyhteiskuntapohjaisesti julkisen sektorin sijaan.
Tarve lisätä yksityisen ulkopuolisen rahoituksen osuutta instituutin taloudesta – samoin kuin tähän toimintaan liittyvät haasteet – tulevat usein mainituksi instituuttien toimintastrategioissa ja
-suunnitelmissa. Kulttuuri- ja tiedeinstituuttien indikaattoreiden kehitystyönsä ohessa instituutit
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ovat keränneet rahoitustietoja vuosilta 2009 ja 2010. Niiden mukaan rahastojen ja säätiöiden osuus
instituuttien tuloista oli 5,6 prosenttia vuonna 2009 ja 7,8 prosenttia vuonna 2010. Lisäksi yhteistyökumppaneilta on saatu 2,5 % tuloista vuonna 2009 ja 3,5 % vuonna 2010. Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustuksen osuus on laskenut 80,7 prosentista vuonna 2009 62,4 prosenttiin vuonna
2010. Kyseisten tietojen perusteella tämä on seurausta ennen muuta suuremmista vuokratuotoista
ja muista tuotoista.
Tarkemman analyysin tekemistä instituuttien hankkimasta ulkopuolisesta yksityisestä rahoituksesta
hankaloittaa se, että monien instituuttien asiasta antamat tiedot tilinpäätöksessään ja toimintakertomuksessaan ovat puutteellisia, minkä lisäksi annettujen tietojen yhteismitallisuudesta ei voi olla
täysin varma.
Instituuttien välillä on tässä asiassa suurta vaihtelua. Jotkut ovat saaneet hanketoimintaan merkittävän määrän ulkopuolista yksityistä rahoitusta, kun taas toisissa tapauksissa säätiöiltä, rahastoilta
ja muilta yksityisiltä tahoilta saatu rahallinen tuki on ollut melko vaatimatonta. Joillain instituuteilla
on pidempiaikaisia avustus- tai rahoitussopimuksia esimerkiksi harjoittelijan pestaamiseen tai residenssitoiminnan ylläpitämiseen, mutta pääasiallisesti yksityinen rahoitus koostuu hankepohjaisista
erillisavustuksista.
Instituuttiverkosto on myös pyrkinyt kiinnittämään huomiota tilinpäätöksen ulkopuolelle jäävään
yhteistyökumppaneiden antamaan tukeen, jolla on kuitenkin myös rahallista arvoa. Tällaista tukea
ovat esimerkiksi tilojen tarjoaminen erilaisiin tapahtumiin joko ilman vuokraa tai merkittävällä alennuksella, matka- ja majoituskulujen kustantaminen, kahvi- tai cocktailtarjoilujen järjestäminen sekä
markkinointiin annettu käytännön apu.
Omassa indikaattorityössään instituuttiverkosto on arvioinut tämän niin sanotun in kind -rahoituksen
osuuden olleen 25 prosenttia kaikista tuloista vuonna 2009 ja 16 prosenttia vuonna 2010. In kindrahoitukselle on laadittu laskentaperiaatteita, mutta toistaiseksi seurantaa ei ole kyetty järjestämään
täysin yhteismitallisella tavalla. Asia on kuitenkin periaatteellisessa mielessä tärkeä ja instituuttien
toiminnan ja talouden kannalta merkityksellinen. Instituuttien oman ilmoituksen mukaan in kind
-rahoituksen osuus kustannuksista on useita kymmeniä prosentteja, joissain tapauksissa jopa yli puolet.
Instituuttien johtajille ja hallituksen puheenjohtajille lähetetyssä kyselyssä taloudellista vaikuttavuutta ei kysytty erikseen, ja selvityksen yhteydessä tehdyissä haastatteluissakin se nousee esille
lähinnä kulttuuriviennistä keskusteltaessa. Asiasta puhuttaessa mainitaan myös se käsitys, jonka
mukaan instituuttien merkitys on ennemmin henkistä laatua kuten tiedon lisäämistä ja kokemusten jakamista. Taloudellisen puolen korostuessa riskinä pidetään myös sitä, että muutenkin niukoilla
henkilöresursseilla toimivissa instituuteissa johtajien aika kuluu toiminnan kehittämisen ja sisältöasioiden sijaan rahoituksen hankkimiseen.
Tarkempaan analyysiin valittujen instituuttien osalta tehtiin myös erilliset johtajahaastattelut. Näissä
haastatteluissa keskustelun kohteeksi nousivat myös mahdollisuudet hankkia säätiöiden toimintaan
rahoitusta yrityssektorilta. Kaikissa tapauksissa liike-elämää pidettiin mahdollisena, mutta haasteellisena rahoituslähteenä, koska se vaatii paljon aikaa ja erityisosaamista, yhteistä kieltä. Yrityksille on
myös kyettävä selvästi osoittamaan, mitä ne saavat vastineeksi omasta taloudellisesta panoksestaan.
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Päätelmät
Tämän selvityksen ensisijaisena tarkoituksena on ollut syventää ja selkeyttää tietoa kulttuuri- ja
tiedeinstituuttien vaikuttavuudesta. Keskeiset kysymykset ovat olleet:
• Onko Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttien toiminta järjestetty siten, että vaikuttavuus suomalaiseen yhteiskuntaan on huomioitu parhaalla mahdollisella tavalla sekä niin, että vaikuttavuuden toteutumista voidaan seurata ja arvioida systemaattisesti?
• Minkälainen kuva Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttien vaikuttavuudesta syntyy selvityksen
käytettävissä olevan aineiston perusteella vaikuttavuuden eri osa-alueilla?
• Minkälaista vaikutusta tarkempaan tapausanalyysiin valituilla instituuteilla on ollut suomalaiseen yhteiskuntaan?
Sekä kaikkia instituutteja koskevan yleisanalyysin että tapausanalyysin osalta voidaan ensinnäkin
todeta, että Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuteilla on vaikuttavuutta — sekä niiden omia tavoitteita vastaavia että keskeisen rahoittajatahon eli opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteita vastaavia
myönteisiä vaikutuksia suomalaiseen yhteiskuntaan. Koko instituuttiverkoston yhteisen vaikuttavuuden kuvaus ja analyysi on kuitenkin osoittautunut varsin haasteelliseksi. Tähän vaikuttavat instituuttien suuret keskinäiset erot, toiminnan ja sitä kautta myös vaikuttavuuden laaja-alaisuus, toiminnan
painottuminen yhdessä muiden toimijoiden kanssa toteutettuihin hankkeisiin sekä lukuisien vaikutusten epäsuora, välillinen luonne. Lisäksi monien instituuttien strategiat ja toimintakertomukset
eivät antaneet vaikuttavuuden täsmälliseen arviointiin riittävää informaatiota.
Instituuteilla ja etenkin niiden toimesta yksin tai yhdessä muiden kanssa toteutetuilla hankkeilla on
joka tapauksessa suoria positiivisia seurauksia. Suomi tunnetaan maailmalla paremmin, ja lisäksi onnistuneet hankkeet ja niistä välittyvät mielenkiintoiset sisällöt ylläpitävät ja edelleen kehittävät uskottavaa ja kiinnostavaa kuvaa Suomesta. Suomalaiset tieteen, taiteen ja kulttuurielämän edustajat
pääsevät kohdemaissa esille ja tietävät enemmän siitä, minkälaiset henkilöt ja toteutukset missäkin
maassa voivat menestyä. Instituuttien harjoittelijat saavat kansainvälistä kokemusta, kehittävät kielitaitoaan ja kulttuurista kompetenssiaan sekä oppivat työskentelemään hankeperusteisissa organisaatioissa.
Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttien yhteiskunnallinen vaikuttavuus koko sillä alueella ja kaikilla
niillä aloilla, joilla ne maailmalla toimivat, ei välttämättä ole absoluuttisesti mitattuna kovin suuri, mutta sekä rahoittajien että sidosryhmien keskuudessa niitä pidetään miltei poikkeuksetta kustannustehokkaina toimijoina. Niillä on tietty funktionsa suomalaisen tiede- ja kulttuuriviennin ja
-vaihdon kokonaisuudessa, oma paikkansa, joka erästä haastattelua lainaten täytyisi täyttää jollain
muulla, jos instituutteja ei olisi. Pääasiassa valtion toiminta-avustuksesta sekä opetus- ja kulttuuriministeriön hankeavustuksista koostuva julkinen rahoitus instituuteille näyttää myös panos–tuotosnäkökulmasta katsottuna varsin edulliselta sijoitukselta.
Selvityksen aineiston perusteella on kuitenkin ilmeistä, että instituuttien varsinainen yhteiskunnallinen merkitys syntyy sellaisen välillisen vaikuttavuuden kautta, josta instituutin itsenäistä panosta
on usein vaikea erottaa. Kulttuuri- ja tiedeinstituutteihin kertynyttä paikallista asiantuntemusta eri
alojen toimijat voivat hyödyntää suunnitellessaan ja toteuttaessaan omia toimintojaan. Niissä luodut
ja ylläpidetyt sosiaaliset ja institutionaaliset verkostot toimivat tärkeänä tietopankkina, joka auttaa
muita suomalaisia tahoja löytämään oikeat yhteistyökumppanit ja kontaktihenkilöt. Yksin tai yhdessä
muiden kanssa toteutettujen hankkeiden hedelmät näkyvät kenties vasta useiden vuosien päästä,
osana muiden tekijöiden laajaa kokonaisuutta.
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Kulttuuri- ja tiedeinstituuteilla on siis tietty vaikuttavuusdilemma. Merkitys voi olla suurimmillaan
silloin kun instituutit itse ovat miltei näkymättömissä, ainakin niin sanotulta suurelta yleisöltä. Instituuttien siirtyminen entistä enemmän välittäjäorganisaatioiksi omissa tiloissaan itse tuottavien toimijoiden sijasta voi vaikuttavuuden kannalta olla täysin oikea ratkaisu, mutta vaikuttavuuden kuvauksen ja arvioinnin kannalta se tuottaa joitain ongelmia, joista on hyvä olla tietoinen.
Haettaessa instituuteille olemassaolon oikeutusta vaikuttavuuden kautta on siten syytä ottaa huomioon niiden toiminnan luonne ja vaikuttavuuden selvittämisen haasteellisuus. Riskinä on suoran,
mutta pienen vaikuttavuuden mittaaminen. Sen sijaan pitäisi kyetä arvioimaan välillistä, mutta laajaa vaikuttavuutta.
Instituuttiverkoston vaikuttavuutta arvioitaessa on myös syytä ottaa huomioon useiden instituuttien
nuoruus, instituuttiverkoston kiinteämmän yhteistyön ja strategisen toiminnan viimeaikaisuus sekä
monien instituuttien toimintaproﬁili- ja toimintatapamuutokset viime vuosina. Tieteen, taiteen ja
kulttuurin alalla on lisäksi tapahtunut merkittävää kansainvälistymistä, erityisesti EU:n sisällä Kansainvälisessä taloudessa ja globaalissa kanssakäymisessä myös Euroopan ulkopuolisten maiden,
kuten Kiinan, Brasilian ja Intian merkitys on lisääntynyt. Sekä instituuttien toimintaympäristö että
niiden toimintamuodot ovat siten nyt varsin erilaisia kuin niitä perustettaessa.

Aamu Song – REDDRESS Lontoossa 2011 / Kuva: Kate Elliot

29

