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KULTTUURIVIENNIN HANKKEET FINNAGORASSA 2010-2011: KULTTUURIVIENNIN PROSESSIN 
KEHITTÄMISESTÄ PUUOSAAMISEN VIENTIIN 
 

Tiivistelmä 

 

Kulttuurivienti-käsite on Suomessa uusi. Vakavasti otettavaksi toiminnan ohjaustermiksi se alkoi kehittyä 
vuodesta 2005 eteenpäin, jolloin käynnistettiin Suomen kulttuuriviennin kehittämisohjelman valmistelu. 
Suomen säätiöpohjaiset kulttuuri- ja tiedeinstituutit ovat keskeinen kulttuuriviennin toteuttajataho. 
Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa instituuttien kulttuurivientitoimintaa kulttuuriviennin hanke-
avustuksella. Muun toiminnan osalta ministeriö rahoittaa instituutteja toiminta-avustuksella, joka on 
yleisavustus. Huolimatta siitä, että instituutit siis toimivat lähes 100-prosenttisesti julkisella rahoituksella, 
ei niiden toiminnalle aseteta julkisia seurattavissa olevia strategisia tavoitteita eikä toiminta esimerkiksi 
asiakirjojen julkisuuden osalta täytä julkisyhteisöiltä edellytettäviä avoimuuden ja läpinäkyvyyden 
vaatimuksia. 
 
Finnagoran kulttuurivientihanke 2010 oli pilottihanke, jossa testattiin instituutin mahdollisuuksia 
kulttuurivientihankkeen kautta edistää käytännöllisesti yritysten vientitoimintaa. Tämän yritysnäkökulman 
avulla tuotiin lisäarvoa myös muotoilualan opetuksen ja maiden välisen oppilaitosten yhteistyön 
kehittämiselle. Hankkeen pohjana oli Turun muotoilualan yritysten olemassa oleva Turku Design Now! –
konsortio ja sen Turun kulttuuripääkaupunkivuoteen 2010 liittyvä Turku Design ILMIÖ –hanke. Finnagora 
vastasi hankkeen käytännön toteutuksesta Unkarissa sekä varmisti yhteyksiä suomalaisten ja unkarilaisten 
partnerien kesken. Hankkeen workshopin avulla yritykset saivat käsityksen Unkarin mahdollisuuksista ja 
haasteista muotoilualan kannalta ja pystyivät tekemään perustellun osallistumispäätöksen 
myyntinäyttelyyn. Finnagora vastasi myyntinäyttelyn rahtikuluista, minkä ansiosta osallistuminen oli 
parhaiten myyneille yrityksille myös taloudellisesti kannattavaa. 
 
Finnagoran muotoilun kulttuuriviennin hankkeen 2010 osana alettiin kehittää puumateriaaliosaamisen 
viennin konseptia. Osana hanketta oli muun muassa suomalaista puukäsityötaidon perinnettä valottava 
HAAPIO-näyttely ja performanssi Pécsin kulttuuripääkaupunkivuoden 2010 tapahtumina. Puumuotoilu ja -
arkkitehtuuri korostuivat edelleen syksyllä 2010 Debrecenissä seminaarissa, johon liittyi Woodismi -
ryhmän workshop yhdessä Debrecenin yliopiston arkkitehtiosaston kanssa.  
 
Finnagoran kulttuurivientihanke 2011 oli Puumuotoilun osaamisen vienti Unkariin ja lähialueille. Sen 
keskeisiä elementtejä olivat suomalaisen puurakenneratkaisun tuotekehityksen tukeminen tarjoamalla 
sille kansainvälinen näkyvyys, oppilaitosten ja yritysten yhteistoiminnan tiivistäminen 
kulttuurivientihankkeen avulla sekä uudentyyppisten sidosryhmien hankkiminen Finnagoran 
yhteistoimintaverkostoon. Alkuperäisen suunnitelman mukaisesti tavoitteena oli suomalaisen 
puurakenteisen paviljongin tuominen Budapest Design Weekin 2011 vetonaulaksi Szent Ístvan (Pyhän 
Tapanin) aukiolle Budapestiin. Muina osina hankkeessa oli puuveistosten kiertonäyttely Unkariin ja 
lähialueille sekä opiskelijakilpailu paviljongin pintarakenneratkaisun ideoimiseksi ja toteuttamiseksi. 
Hankkeen läpivienti suunnitellulla tavalla olisi edellyttänyt säätiöltä aikaisempaa aktiivisempaa otetta  
osallistua projektikehitykseen ja varainhankintaan sidosryhmiensä kautta. Tähän ei ollut valmiutta. Niinpä 
puuosaamisen viennin konseptin kehittäminen ja Finnagoran toiminta-alueen aktiivinen laajentaminen 
naapurimaihin toteutuivat vain osittain. 
 
Johtopäätöksenä voidaan todeta, viitaten myös Net Effectin (2007) selvitykseen Kulttuuriviennin 

vahvistaminen edustustojen ja instituuttien yhteistyötä kehittämällä, vuosien 2010-2011 kokemusten 
Finnagorassa tukevan näkemystä, jonka mukaan Suomen kulttuuri-instituuttien kenttä on sirpaleinen ja 
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tehoton suhteessa niihin julkisiin resursseihin, joita toimintaan sijoitetaan. Kulttuuri-instituuttien 
toiminnan ohjauksen suurin puute on, että toiminnan tavoitteita ei rahoittajan puolelta aseteta eikä niitä 
seurata. Kulttuurivientihankkeiden projektisuunnitelmissa vaaditaan yksityiskohtainen projektikuvaus ja 
budjetti. Hakemusten hyväksymisvaiheessa ei kuitenkaan avata, miltä osin budjettia on karsittu eikä 
selvennetä, mitä tavoitteita rahoituksesta päättävä ministeriö siis pitää tärkeinä. Myöskään projektien 
raportoinnille ei ole asetettu laatuvaatimuksia eikä projektin tulosten edellytetä olevan hyödynnettävissä 
muissa projekteissa. Koko järjestelmän läpinäkyvyys on kyseenalainen ja tuloksellisuuskehityksen 
seuranta vaikeaa. 
 
Kulttuuriviennin käsite on edelleen heikosti määritetty. Erityisesti se, missä määrin kulttuuriviennin 
malleissa pitäisi ottaa huomioon liiketoiminta-ajattelua on arka asia monille alan toimijoille. Finnagoran 
vuoden 2010 kulttuurivientihankkeella pyrittiin tukemaan vienti-ajattelun kehittämistä siten, että 
kulttuurialan yrittäjät saisivat todellista tuloa tuotteistaan. Projektissa tuettiin vientiponnisteluja 
kulttuurivientihankerahalla ja saatiin syntymään aitoa ja mahdollisesti pitkällä tähtäimelläkin jatkuvaa 
myyntiyhteistyötä yrityskumppanien kesken.  
 
Erityiseksi haasteeksi tulevaisuutta ajatellen jää se, miten suomalaista puuosaamisen vientiä pystytään 
edistämään osana instituuttien kulttuurivientihankkeita. Hankkeet, joissa yhdistetään suomalaisten 
yritysten vientiin tähtääviä tuotekehitysprojekteja muotoilun ja osaamisen viennin edistämiseen osana 
kulttuurivientiä tahtovat tipahtaa ministeriöiden väliseen kuiluun. Elinkeinoelämän ja yritystoiminnan 
etua ajaa TEM ja kulttuuriviennin yhä epäselväksi jäävää käsitettä edistää OKM. Tätä kirjoitettaessa 
luovien alojen kehittämishanke (TEM) ja kulttuuriviennin edistäminen (OKM/UM) eivät olleet vielä järin 
vaikuttavasti lyöneet kättä toistensa kanssa. 
 
 
Abstract 

 
The definition of cultural exportation is rather fresh in Finland. It started to develop as a policy directing 
term at 2005 when preparation of Finnish cultural exportation development programme started. Finnish 
culture and science institutes, organized under private foundations, are central actors in realization of the 
Finnish cultural exportation. Institutes are financed by the Finnish Ministry of Education and Culture with 
specific culture exportation project funds. Ministry is financing other activities of the institutes with a 
general allowance. Despite the fact that institutes are fully financed by public grants their direction and 
supervision do not follow ordinary guidelines of public activity e.g. what comes to setting the strategic 
goals and follow up of the reaching of these goals on yearly basis. Also the principles of document public-
ity are not appropriately respected by the ministry in its supervision of the institutes. 
  
Finnagora’s cultural exportation project 2010 was a pilot project aiming at testing the possibilities of the 
institute to support practical exportation activities of a consortium of design SMEs. By its approach the 
project also provided added value to design teaching and it helped to enhance cooperation between the 
design schools of the countries. The basis of the project was formed by the existing activities of Turku De-
sign Now! consortium and its exportation project Turku Design ILMIÖ which was connected to the Turku 
European Cultural Capital project 2011. Finnagora was responsible for the realization of the project in 
Hungary and was as part of its activities ensuring the smooth interaction between Finnish and Hungarian 
partners. In the workshop organized with MOME in May 2010 the design companies were able to create 
themselves a better understanding of Hungary as a potential market for the design products. The work-
shop also provided a platform for the Finnish companies for networking with the Hungarian design entre-
preneurs as well as with the organization of the Budapest Design Week. Furthermore the workshop’s ex-
periences provided a firm basis for the Finnish companies to make the decision whether or not to partici-
pate to the planned sales exhibition during the Budapest Design Week 2010. Finnagora covered the 
freight costs of the design products from Finland to Hungary which made the participation profitable for 
the best selling companies.  
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As a part of the Finnagora’s design oriented cultural exportation project 2010 the development of the 
concept of wood knowhow exportation was initiated. The HAAPIO-exhibition enlightening the old Finnish 
wood craftsmanship and the HAAPIO performance showing the carving of a ‘haapio’ boat in practice 
where parts of the 2010 project at the same time connecting the project activities to the Pécs European 
Cultural Capital 2010 activities. The wood as a material in design and architecture was also brought for-
ward in a seminar in Debrecen in autumn 2010. The well known Finnish wood carver’s group ‘Woodism’ 
organized a workshop together with the Debrecen university department of architecture in connection to 
the Debrecen seminar. 
 
The Finnagora’s cultural exportation project 2011 held a title ’Exportation of the Finnish wood design 
knowhow to Hungary and neighbouring regions’. The main targets of the project where 1) to support Fin-
nish productisation of wood construction solutions (a scalable and adjustable wooden pavilion for exhibi-
tion and fair purposes) by providing international visibility for it; 2) to enhance cooperation between 
schools and companies in the field of wood based design and productisation and 3) to identify and bring 
along new stakeholders into Finnagora’s active cooperation networks in Hungary. The target of the origi-
nal plan was to support bringing a Finnish wooden pavilion as an audience puller to be placed in Szent 
Ístvan’s Ter in Central Budapest during Budapest Design Week 2011.  
 
Other parts of the project were organisation of a touring wood sculpture exhibition of the group ‘Puun-
kuokkijat’ in Hungary, Croatia and Slovenia and organising a student competition to create an innovative 
wooden surface structure for the pavilion. The project was partly realized in the form of students’ compe-
tition and shortened tour of the wood sculpture exhibition. The realization of the entire planned project 
entity would have demanded activity of the Finnagora Foundation to push project development forward 
and to participate in finding complementary means of financing the project. This could not be done be-
cause of abrupt changes in the institute’s organization in spring 2011. Because of this flaw of continuity in 
institutes work during 2011 the actual targets of developing the concept of wood knowhow exportation 
as well as enlargening of the activity area of Finnagora to the neighbouring regions were unfortunately 
not reached. 
 
As a conclusion of my report a reference is made to the Net Effect’s (2007) report Strengthening of the 

cultural exportation by developing cooperation between Finnish foreign missions and Finnish institutes 

abroad (in Finnish). The experiences from Finnagora 2010-2011 can be seen to support the central con-
clusion of this report in stating that the field of Finnish cultural institutes is fragmented and inefficient in 
relation to the use of the public resources invested in the system. The main flaw in directing of the insti-
tutes’ activities according to my experience is that the targets of the activities are not clearly set by the 
financing ministry and as a consequence reaching the targets can not be appropriately followed up. In the 
process of applying for the cultural exportation funds from the ministry detailed project plans and budg-
ets are requested. In the phase of approval of the applications no comments are, however, given on on 
which part of the project the budget has been cut and i.e. which actual targets of the project the ministry 
wants to prioritise in its financial decision making.  Also, no quality standards are set as to reporting of the 
projects’ results which makes the further use of those results difficult if not impossible. As a whole the 
system is not appropriately transparent and consequently to follow up the development of the institutes’ 
productivity is hard. 
 
The definition of the concept of cultural exportation is still obscure. Especially the idea of the concept 
covering the business thinking (in which direction the word ‘exportation’ might hint) seems to be very 
sensitive issue to tackle for many actors in the field. The basic idea of the Finnagora’s 2010 cultural expor-
tation project was to support the development of this ‘exportation’-thinking in a way which would help 
the entrepreneurs to gain real profits. The project supported the export activities of the participating de-
sign SMEs by the public cultural exportation funds. As a result the project managed to practically support 
establishing real business partnerships between Finnish and Hungarian partners. 
 



 4 

As a real challenge for future still remains how the Finnish wood knowhow exportation could be en-
hanced as part of the cultural institutes’ culture exportation projects. The projects in which companies’ 
export oriented product development is connected to design and knowhow exportation activities as part 
of cultural exportation tend to drop in the gap between the financing ministries. The responsibility for 
supporting business lies with the Ministry of Employment and the Economy (TEM) while the still rather 
unclear concept of cultural exportation is promoted by the Ministry of Education and Culture (OKM). The 
practical connection between the TEM based creative industries development program and promotion of 
cultural exportation seems not as yet have found the mutual synergy as expected.  

 

 

1. Alkusanat 
 

Tämä Taivex-kehityshankkeeni raportti on eräänlainen matkaraportti. Se seuraa matkaani 

Budapestiin, Finnagoran – Suomen kulttuurin, tieteen ja talouden keskuksen johtajaksi vuoden 

2010 alusta, toimintaani Budapestissa ja paluutani jälleen kotimaahan keväällä 2011. Työni 

Budapestissa jäi kesken keväällä 2011 yllättäen tapahtuneen työsuhteen päättymisen johdosta. 

Matkahan ei kuitenkaan koskaan jää kesken, vaan se jatkuu, vaikka alkuperäisistä suunnitelmista 

poiketen.  

 

Haluan tässä raportissa välittää kokemuksiani Finnagorassa alkaen odotuksista ja suunnitelmista 

sekä kuvaten toteutusta. Koska matkasuunnitelma muuttui, esitän raportin lopussa 

johtopäätöksiä, jotka kaikilta osin eivät perustu kokemukseen vaan sisältävät myös kesken 

jääneen työn kirvoittamia kehitysehdotuksia. Kuvastavat ne varmasti joltain osin pettymystä ja 

suruakin. Pyrin kuitenkin olemaan sortumatta liikaan henkilökohtaiseen murehtimiseen.  

 

 

2. Johdanto 
 

Kulttuurivienti-käsite on Suomessa uusi. Vakavasti otettavaksi toiminnan ohjaustermiksi se alkoi 

kehittyä vuodesta 2005 eteenpäin, jolloin käynnistettiin Suomen kulttuuriviennin 

kehittämisohjelman valmistelu. Suomen säätiöpohjaiset kulttuuri- ja tiedeinstituutit ovat eräs 

keskeinen kulttuuriviennin toteuttajataho. Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM, ent. OPM) 

rahoittaa instituuttien kulttuurivientitoimintaa erityisellä kulttuuriviennin hanke-avustuksella, 

jota haetaan vuosittain. Muun toiminnan osalta ministeriö rahoittaa instituutteja toiminta-

avustuksella, joka on yleisavustus. Viime vuosina tavoitteena on ollut siirtää instituuttien 

rahoituksen painopistettä yhä enemmän kulttuuriviennin hankerahoitukseen, joka 

hallinnollisesti on erityisavustus. 

 

Aloittaessani Finnagoran johtajana havaitsin, että instituutin toiminnan profiili ei ollut kovin 

kirkas kulttuuriviennin toteuttamisen kannalta. Käytännössä toiminnan suuntaviivat olivat 

vaihdelleet huomattavasti kunkin johtajan henkilökohtaisten kiinnostusten mukaan. Oma 

vaikutuksensa oli silläkin, että kaikki Finnagoran johtajat olivat instituutin perustamisesta v. 

2003 lähtien toimineet kukin Budapestissa noin kaksivuotisen kauden minun ollessani instituutin 

neljäs johtaja. Finnagoran säätiön virallisissa linjanvedoissa oli eräällä tavalla tehty 

välttämättömyydestä hyve: instituutin toiminnassa katsottiin säilyvän tuore ote, kun johtajat 

vaihtuvat tiuhaan ja kukin johtaja määrittää toiminnan painopisteet omansa näköisiksi. 

Mielestäni tämä ei ole ollut kovin onnistunut toiminnan kehittämisen lähtökohta ainakaan 
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tilanteessa, jossa instituutin strategiaa päivitetään harvakseltaan (viimeisin strategia tiettävästi 

vuodelta 2006). 

 

Määritin omassa johtajan toimintaohjelmassani 2010-2012 toimikauteni keskeiseksi tavoitteeksi 

Finnagoran kulttuurivientiprosessin kehittämisen. Tätä tavoitetta palvelemaan suuntasin myös 

ensimmäisen valmistelemani kulttuurivientihankkeen, jonka hakemuksen opetusministeriölle 

laadin ensi töikseni tammikuussa 2010. Hankkeelle Finnagoran kulttuurivientiprosessin 

kehittäminen 2010 myönnettiin 20 000 euron kulttuurivientihanketuki. Hankkeen toimialaksi 

valitsin muotoilun, mikä tuntui parhaalta lähtökohdalta juuri kulttuuriviennin haastavan ’vienti’-

aspektin tarkastelemiseksi. Hankkeesta kehkeytyikin mukava ja käytännöllinen yhteistyöprojekti 

muun muassa Turun seudun muotoilualan mikroyritysten vientiponnistelujen sparraamiseksi. 

 

Vuoden 2010 kulttuurivientihankkeen toteutuksen yhteydessä alkoi voimistua omaksi 

kokonaisuudekseen puuosaamisen viennin kehittäminen. Idea lähti kehittymään Haapio-

näyttelyn yhteydessä käydyistä keskusteluista Pro Puu -yhdistyksen aktiivien kanssa. 

Kulttuurivientihankkeen 2010 toteutusta muutettiinkin jo syksyn osalta siten, että ohjelmaan 

otettiin mukaan Woodismi-ryhmän esiintyminen ja yhteinen puumateriaalia suunnittelussa 

käsittelevä seminaaritapahtuma Debrecenissä.  

 

Puuosaamisen viennin tematiikka näkyi jo selvästi syksyllä 2010 laaditussa Finnagoran vuoden 

2011 toimintasuunnitelmassa. Vuoden 2011 Finnagoran kulttuurivientihanke otsikoitiin 

Puumuotoilun osaamisen vienti Unkariin ja lähialueille. Se sisälsi suomalaisen puurakenteisen 

paviljongin pintarakenneratkaisun etsimisen suomalais-unkarilaisen opiskelijakilpailun avulla, 

voittavien opiskelijatöiden eteenpäin työstämisen workshopissa Suomessa, Puunkuokkijat –

taiteilijaryhmän puuveistosten kiertonäyttelyn tukemisen Unkarissa, Sloveniassa ja Kroatiassa 

sekä Budapest Design Weekillä suomalaisen puumuotoilun ja puumateriaalin käsittelyn 

esittelemisen. Hankkeen tarkoitus oli myös edistää instituutin strategista tavoitetta laajentaa 

aktiivista toiminta-aluetta Unkarin lähialueille. Tähän kulttuurivientihankkeeseen ministeriö 

myönsi 25 000 euron suuruisen tuen. 

 

Kulttuurivientihankkeen 2011 loppuun saattamisessa en valitettavasti saanut olla mukana. Olen 

kuitenkin voinut havaita, että useita sen osia on toteutettu, joskin suunnitellusta karsitussa 

muodossa.  

 

Esitän tässä raportissa tuloksia ja havaintoja kulttuuriviennin prosessin kehittämisestä sekä 

näkemyksiä puuosaamisen viennistä osana kulttuuriviennin konseptia. 

 

 

3. Havaintoja kulttuuriviennin kehittämisen näkymistä 

 
Kulttuuriviennin käsite on Suomessa uusi. Vakavasti otettavaksi toiminnan ohjaustermiksi se 

alkoi kehittyä vuodesta 2005 eteenpäin, jolloin käynnistettiin Suomen kulttuuriviennin 

kehittämisohjelman valmistelu. Ohjelma julkaistiin 2007 ja sitä edelsi opetusministeriön 

selvitysmiehen selvitys kulttuuriviennin kehittämistarpeista eri ministeriöiden kesken, joka 

julkaistiin 2004. 
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Mielenkiintoinen selvitys kulttuuriviennin roolista ja merkityksestä edustustojen ja instituuttien 
yhteistyön kannalta julkaistiin vuonna 20071. Selvityksen laati Net Effect Oy. Tässä selvityksessä 
kulttuuriviennin käsite on määritelty seuraavasti: 
 

Kulttuuriviennillä tarkoitetaan tässä yhteydessä laaja-alaisesti eri tavoin sekä erilaisista 
lähtökohdista ja tavoitteenasetteluista organisoitua kulttuurin toimialojen vientiä. 
Kulttuurivienti kattaa niin liiketoiminnallisesti organisoidun vientitoiminnan kuin ei-
kaupallisen kulttuurivaihdonkin.(Net Effect 2007) 

 
Net Effectin selvitys on erinomainen analyysi kulttuuriviennin käytännön toteuttamisen 
haasteista. Se kuvaa myös osuvasti niitä kipupisteitä, joita instituuttien ja edustustojen yhteisen 
sävelen löytymiseen kulttuuriviennin edistämisessä liittyy. Tämä liittyy ajankohtaisesti myös 
käynnissä olevaan keskusteluun Suomi-talo –konseptin kehittämisestä osana Suomen 
edustautumista ulkomailla.  
 
Net Effectin selvityksen pohjana raportoiduissa haastatteluissa peräänkuulutettiin ministeriöiltä 
toiminnan ohjaajina ja rahoittajina muun muassa yleisempää maa- ja aluekohtaista strategiaa: 
Ensimmäiseksi pitäisi rakentaa strategia, missä valtioissa ja kaupungeissa pitäisi harrastaa 
kulttuurivientiin liittyviä toimintoja. Tällaisen strategian olemassaoloa jäin itsekin Unkarissa 
kaipaamaan.  
 
Selvityksessä tiivistetään napakasti strategiatyön tarve ja analysoidaan eri toimijoiden rooleja: 
 

Maa- ja aluekohtaisella strategialla voi olla merkitystä siinä suhteessa, mihin 
asemamaihin ylipäätään suomalaisia toimijoita (instituutteja ja edustustoja) sijoitetaan. 
Kulttuuriviennin osalta viejien omat tavoitteet ovat hallinnon tavoitteita keskeisimpiä. 
Mutta parhaimmillaan kotimaisten toimijoiden kaupalliset, taloudelliset ja kulttuuriset 
intressit kohtaavat hallinnon ja politiikan tavoitteet ja intressit. Olennaista tällöin 
viennin kehittämisessä onkin se, miten eri toimijoiden tavoitteet ja intressit tunnistetaan, 
miten ne kohtaavat toisensa tai ovat toisistaan eriäviä ja miten tunnistettujen yhteisten 
tavoitteiden osalta voidaan ja pystytään toteuttamaan kunkin tavoitteita ja niiden 
toteutumista palvelevia toimenpiteitä. (Net Effect 2007, s.15) 

 
Käytännön tasolla kysymys on instituuttien ja edustustojen välisen työnjaon kirkastamisesta. 
Unkarissa varsinkin oltiin tässä suhteessa jonkinlaisessa suunnannäyttäjän roolissa, kun 
instituutti ja edustusto toimivat yhdessä Finpron kanssa samoissa tiloissa Suomi-talo -ajatuksen 
mukaisesti. Havaitsen jälkeenpäin, että tämän selvityksen havaintoja olisi tullut hyödyntää 
paljon enemmän myös Unkarin instituutin toiminnan kehittämisessä. Olisi ollut hyödyllistä, jos 
esimerkiksi instituutin hallitus sekä ulkoasiainhallinnon väki olisivat olleet selvityksen 
johtopäätöksistä paremmin tietoisia. Tuntuu, että nyt on tarpeettomasti kierretty samoja 
kysymyksiä, joita jo kertaalleen on perusteellisesti selvitetty. 
 

Haastattelujen mukaan kulttuurivienti edellyttää instituuttien ja edustustojen välillä 
työnjaon selkeyttämistä. Haastatteluissa tuli myös esille, että organisaatioilla voisi olla 
toisiaan täydentävä rooli kulttuuriviennissä ja että painotukset kaupallisen viennin ja 

                                                 
1 Kulttuuriviennin vahvistaminen edustustojen ja instituuttien yhteistyötä kehittämällä, Net Effect 2007 
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kulttuuriyhteistyön ja -vaihdon osalta voisivat myös vaihdella. Seuraavassa on yhden 
haastatellun näkemys mahdollisesta työnjaosta tältä osin: ”Viennin edistämisessä 
instituuteilla pitäisi olla suurempi rooli ja edustustoille siirtyisi perinteisempi kulttuurin 
vaihto”. (Net Effect 2007, s.15) 

 
Kenties ärsyttävintä kulttuuriviennin konseptin pohdinnassa on ollut se, että 
liiketoimintaosaaminen ja kiinnostus sen kehittämiseen instituutin hallinnossa vaikuttaa 
edelleen olemattomalta. Instituutin toiminnan kehittämiseen tunnuttiin suhtauduttavan kuin 
minkä tahansa valtionapulaitoksen kehittämiseen: mitä vähemmän innovoidaan, sitä enemmän 
vaivoja säästetään ja toiminta-avustusrahat saadaan kuitenkin tilille, kuin ’manulle illallinen’. 
 
Harmilliselta on tuntunut sekin, että instituutit, orastavasta yhteistoiminnasta huolimatta, 
edelleen keksivät esimerkiksi tuotteistamisen pyörää uudelleen kukin tahoillaan. Tuntuu, että 
instituuttien säätiöpohjainen toiminta ja hallinnollisen itsenäisyyden korostaminen pakosti 
johtavat tehottomuuteen yhteisten toimintamallien kehittämisessä. Tilanteen ymmärtäisi, jos 
instituuttien säätiöt olisivat hyvin varakkaita ja voisivat itse rahoittaa toimintansa, jolloin niillä 
tietenkin olisi aito suvereenisuus päättää omista toimistaan ja toimintalinjoistaan. Kun nyt 
kuitenkin kaikki ovat riippuvaisia valtion budjettirahoituksesta OKM:n toiminta-avustuksen 
muodossa, on tilannetta vaikea hyväksyä.  
 
Net Effectin selvityksessä todetaan osuvasti tämä suomalaisen kulttuuriviennin kentän 
sirpaleisuus, johon nähdäkseni instituuttien vääränlainen itsenäinen toimivalta on osasyynä. 
 

Sekä instituutit että edustustot pitävät suomalaista kulttuurivientiä sirpaleisena. 
Molempien vastaajaryhmien mielestä viejiltä puuttuu ainakin jossain määrin 
liiketoiminnallista osaamista. ... Myös kulttuuriviennin tuotteistamisessa nähdään 
kehittämisen varaa. Sekä instituuttien että edustustojen osalta kulttuurivientiä ei koeta 
riittävästi tuotteistetuksi ... Samoin olemassa olevia resursseja voisi jossain määrin 
pystyä kohdentamaan paremmin kulttuuriviennin osalta. (Net Effect 2007, s.19) 

 
Sekä edustustoja että instituutteja pyydettiin Net Effectin selvityksessä (Net Effect 2007, s.20) 
listaamaan tärkeimpiä kehittämiskohteista suomalaisen kulttuuriviennin kehittämiseksi. 
Instituuttien edustajien mielestä keskeisimpiä kehittämiskohteita ovat seuraavat mainitussa 
järjestyksessä: 

• verkostoituminen paikallisten kulttuurivaikuttajien kanssa (asemamaassa) 

• suomalaisten toimijoiden yhteistyön lisääminen kotimaassa sekä markkinoinnin ja 
liiketoimintaosaamisen kehittäminen ja kulttuurin tuotteistaminen 

• suomalaisten toimijoiden yhteistyön lisääminen asemamaassa 

• kulttuurivientiin liittyvän koulutuksen kehittäminen.  
 
Erityisen ongelmalliseksi havaitsin itse instituuttien yhteistoiminnan suomalaisten 
yhteistyökumppanien kanssa ja sen legitimoimisen johtosäännöissä. Omassa instituutissani 
pyrittiin suorastaan koomisesti pitämään erillään instituutin toiminta asemamaassa ja yhteistyö 
kotimaisten toimijoiden kanssa. Johtajalla ei työssä aloittaessani ollut mandaattia toimia 
Suomessa vapaasti sidosryhmien kanssa projektien kehittämiseksi. Vasta vaatimani 
johtosäännön muutos asiassa muutti tilannetta parempaan suuntaan. 
 
Muun muassa seuraaviin Net Effectin ansiokkaan selvityksen johtopäätöksiin on helppo yhtyä: 
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Suomalaisessa kulttuuriviennissä riittää kaikilta osin kehitettävää. Tarkasteltujen 
toimijoiden kesken on epäselvyyttä kulttuuriviennin käsitteestä alkaen. Yleensä ottaen 
kulttuurivienti nähdään mahdollisuutena tarkasteltujen toimijoiden keskuudessa, mutta 
eri henkilöt näkevät sen merkityksen ja tavoitteet eri tavoin. Kulttuuriviennin rakenteet, 
liiketoiminnallinen osaaminen ja tuotteistaminen edellyttävät kehittämistä sekä viennin 
resursseja tulisi kyetä kohdentamaan entistä tarkoituksenmukaisemmalla tavalla. 
Instituutit ja edustustot muodostavat yhden osan kulttuuriviennin toimijaverkostosta, 
mutta pelkästään niiden varaan viennin edistämistoimenpiteitä asemamaissa ei voi 
rakentaa. Kulttuurin eri toimialojen toimijoiden suorat kaupalliset kontaktit ovat 
ensiarvoisen tärkeitä ja näillä tarkastelluilla toimijoilla -instituuteilla ja edustustoilla – on 
ensisijaisesti vientiä tukeva funktio. (Net Effect 2007, s.32) 

 
Tarkastelluilla toimijoilla on yhteistyötä kulttuuriviennin alueella mutta se näyttäytyy 
ensisijaisesti olevan operatiivisen tason toimintaa, tiedon vaihtoa sekä hankeyhteistyötä. 
Selvitysaineiston valossa näyttää siltä, että asemamaassa toimivat suomalaiset 
osapuolet tekevät yhteistyötä toisen osapuolen kanssa ensisijaisesti kustannushyötyjen 
saamiseksi järjestämällä yksittäisiä tilaisuuksia ja hankkeita yhdessä. Toimijoiden välillä 
ei näytä olevan ainakaan merkittävässä määrin pitkäjänteistä ja suunnitelmallista 
yhteistyötä. Tätä selittänee osin instituuttien ja edustustojen henkilöstön vaihtuvuus. 
Vain osalla tarkastelluista toimijoista yhteistyö on erittäin tiivistä. Kansallisen 
kulttuuriviennin kehittämisohjelman toteuttaminen tulee edellyttämän pitkäjänteistä, 
henkilövaihdokset kestävää yhteistyötä eri osapuolten kesken. (Net Effect 2007, s.32-
33). 

 
Itse olen todennut Suomen Kuvalehden verkkolehdessä 22.9.2011 julkaistussa 
kommenttikirjoituksessani seuraavaa:  
 

Painotin toimikauteni alusta asti lähetystön ja instituutin yhteistyön strategisten 
tavoitteiden kirkastamisen tärkeyttä. Ongelmaksi nousi, että en missään vaiheessa 
saanut mitään otetta siihen, mitkä todella ovat lähetystön ja siten ulkoasianhallinnon 
strategiset tavoitteet suhteessa instituutin monialaiseen toimikenttään. Homma pelkistyi 
tuotosten alkeelliseen mittarointiin (montako tapahtumaa, montako ihmistä) sen sijaan, 
että olisi päästy miettimään sitä, mitä tavoitteita palvelemaan niitä kallisarvoisia 
yhteisiä resursseja oikein kannattaisi käyttää. Yhteistyöasiakirjat jäivät kaunopuheisiksi 
kertasuorituksiksi. 
... 
Moderni strategia-ajattelu lähtee sentään siitä, että jokapäiväistä toimintaa ohjaavat 
johtajat luovat ja ohjaavat jatkuvasti toimintastrategiaa. Tähän heillä pitäisi olla selkeä 
mandaatti omilta palkanmaksajiltaan. Samalla pitäisi luonnollisena lähtökohtana olla, 
että Suomi-talon osakkaat ovat keskenään tasa-arvoisia toimijoita. Vain tällä tavalla 
koko hankkeessa pystytään ottamaan huomioon paikalliset erityispiirteet eri sektoreilla 
ja todellakiin edistämään monipuolista ja kiinnostavaa Suomi-kuvaa maailmalla.  

 
Erityisen huolestuttavana pidän ulkoasiainhallinnon haluttomuutta olla mukana edistämässä 
yhteisen strategia-ajattelun kehittämistä. Keskusteluissa kävi ilmi, että oman instituuttini 
asemamaan lähettiläälle riitti ohjenuoraksi ulkoministeriön strategia ja että hän katsoi 
muunlaisen strategiatyön olevan ikäänkuin ristiriidassa UM:n ohjeiden kanssa. Valitettavasti 
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minulla ei ollut mahdollisuutta selvittää, mitä mieltä ulkoministeriössä tällaisesta näkemyksestä 
ollaan. Ja käytännössähän on kuitenkin niin, että kentällä asemamaassa lähettilään tulkinta 
UM:n ohjeista on vahvin argumentti, joka siis voittaa. Tässä mielessä voidaan todeta, että 
lähettiläiden kirjavat näkemykset ovat omiaan pitämään yllä edellä mainittua kulttuuriviennin 
kentän sirpaleisuutta.  
 
 
4. Finnagoran kulttuurivientiprosessin kehittäminen kulttuurivientihankkeessa 2010 

 
Johtajan toimintaohjelmassani 2010-2012 oli asetettu kulttuuriviennin prosessin kehittämisen 
tavoite seuraavasti: 
 

Kulttuuriviennin toimialan keskeinen tavoite 2010 – 2012 on luoda Finnagoraan 
kulttuuriviennin projektinhallinnan prosessi, joka varmistaa toiminnan jatkuvuutta eri 
osa-alueilla. Tavoitteena on, että vuosittaisista painopisteiden valinnoista riippumatta 
kaikki eri osa-alueet: musiikki, teatteri, kirjallisuus, elokuva, kuvataiteet, arkkitehtuuri, 
muotoilu, tanssi sekä uudet kulttuurialat kuten sirkus, sarjakuva ja performanssi, ovat 
jatkuvasti päivittyviä kokonaisuuksia. Finnagoralla on oltava valmius reagoida 
aloitteisiin eri osa-alueilla myös lyhyellä aikajänteellä ilman, että kokonaistavoitteet 
vaarantuvat.  
 

Vuoden 2010 keskeisenä kulttuuriviennin hankkeen keskiössä oli muotoilun 
kulttuurivientiprosessin kehittäminen yhdessä suomalaisten ja unkarilaisten 
yhteistyökumppanien kanssa. Muotoilualan ohella arkkitehtuuri oli erityisenä painopisteenä 
vuonna 2010. Tälle antoi luonnollisen pohjan Alvar Aalto -säätiön kanssa toteutettu Alvar Aalto 
Houses -näyttelykokonaisuus Budapestissa ja Debrecenissä. Näyttelyn oheistapahtumissa 
laajennettiin arkkitehtuuri- ja kaupunkisuunnittelutoimialan verkostoa tavoitteena käynnistää 
myös käytännöllisiä kaupunkisuunnitteluhankkeita suomalaisten ja unkarilaisten kumppanien 
kesken. 

 
Kulttuurivientihankkeen 2010 tavoitteena oli projektisuunnitelman mukaisesti luoda pohja 
Finnagoran toiminnan kulttuurivientiprosessin jatkuvalle kehittämiselle ja näin vahvistaa 
organisaation kykyä palvella entistä paremmin suomalaisia ja unkarilaisia sidosryhmiä 
kulttuurivientitoiminnassa. Hankkeessa kehitettiin insituutin kulttuuriviennin prosessinhallinnan 
konseptia, joka auttaisi varmistamaan kulttuurivientitoiminnan tuloksellisuutta ja jatkuvuutta 
pitkällä tähtäimellä. Prosessinhallintakonsepti hyödyttäisi jatkossa paitsi Finnagoran omaa 
kehitystyötä myös muita kulttuuri-instituutteja ja muita kulttuuriviennin verkoston jäseniä. 
 
Hankkeen suorana kulttuuriviennin tavoitteena oli tukea Turun kulttuuripääkaupunki 2011  
projektin muotoiluyritysten vientipromootiohanketta (Turku Design Tour/Turku Design ILMIÖ) 
auttamalla yrityksiä luomaan aktiivinen yhteistoimintaverkosto Unkarin ammattimaisiin 
muotoilutuotteiden hyödyntäjiin ja välittäjiin. Hankkeen erityisenä lisäarvona oli Turku Design 
ILMIÖ –hankkeen vaikuttavuuden arvioinnin tukeminen ja kehittämistarpeiden tunnistaminen 
tämänkaltaisen vientipromootiohankkeen toteuttamisessa itäisen Keski-Euroopan maissa. 
 
Toisena kulttuurivientitoiminnan tavoitteena oli hyödyntää Pécsin kulttuuripääkaupunkivuotta 
2010 nostamalla suomalaista osaamista esille osana kulttuuripääkaupunkivuoden tapahtumia.  
Hankkeen tavoitteena oli niin ikään valmistautua yhdessä eri toimijoiden kanssa osallistumaan 
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Helsingin World Design Capital 2012 –hankkeen muotoiluvientitoiminnan toteuttamiseen 
Unkarissa. Seuraavassa on esitelty hankkeen toteutuneet osakokonaisuudet ja keskeiset 
johtopäätökset. 
 
4.1 Pécsin kulttuuripääkaupunkivuoden tapahtumat: HAAPIO/LÁDIK –näyttely ja performanssi  
 
Huhti-toukokuussa järjestettiin yhdessä Pro Puu ry:n ja Puunkuokkijat -taiteilijaryhmän kanssa 
Pécissä HAAPIO-näyttely ja näyttelyyn liittyvä performanssi. Puunkuokkijat on elvyttänyt 
perinteisen haapio-veneen rakennustaidon, jota näyttely esitteli. Performanssissa esitettiin 
yleisölle, miten haapio valmistuu aihiosta veneeksi tulen, veden ja tervan avulla. Tapahtuma 
liittyi Pécsin Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoteen ja sitä tuki muun muassa Lahden kaupunki. 
HAAPIO-näyttely kiersi Pécsin lähialueilla kesän 2010 ajan ja siirtyi kevääksi 2011 Budapestin 
Kansatieteen museoon osaksi Unkarin EU-puheenjohtajuuskauden näyttelytoimintaa.  
 
Pécsissä osallistuttiin lisäksi EU maiden yhteisen EUNIC konsortion Europemania-festivaaleille 6.-
9.5.2010, jonne tuotiin suomalainen yhtye Les Corps Mince de Francoise –yhtye sekä 
performanssiryhmä xxx group.  
 
4.2 Design Workshop Budapestissa 13.-14.5.2010: Creating a common understanding on cul-

ture export markets in Hungary and Finland 

 
Muotoilutyöpaja oli keskeinen osa kulttuurivientihanketta. Se järjestettiin yhteistyössä Moholy-
Nagy University of Arts and Designin (MOME) kanssa yliopiston tiloissa Budapestissa. 
Tapahtuma koostui seminaareista ja kahdesta työpajasta, jotka olivat 1: Innovative methods and 
new operation modes in the international design market sekä 2: How to apply business thinking 
in design education? Seminaarien suomalaisina key note –puhujina olivat Mikko Kämäräinen 
Provoke Oy:stä sekä tutkimusjohtaja, VTT Pasi Tulkki Kymenlaakson ammattikorkeakoulusta. 
 
Keskeinen kulttuurivientihankkeen tavoitteiden kannalta oli 1 työpajan osio Muotoilun 
markkinat Unkarissa, johon osallistui noin 15 unkarilaista muotoilualan pien/yksinyrittäjää. 
Tässä workshopissa turkulaisen Turku Design Ilmiön edustajat pääsivät konkreettisesti 
keskustelemaan Unkarin ja kaakkoisen Keski-Euroopan muotoilumarkkinoiden haasteista ja 
mahdollisuuksista. Työpajan tiivistetyt johtopäätökset on esitetty liitteessä 1.  
 
4.3 Kaupunkisuunnittelu- ja puumuotoiluseminaari 21.-22.9.2010 Debrecenissä  
 
Tapahtuma verkotti suomalaisia ja unkarilaisia kaupunkisuunnittelijoita ja arkkitehteja ja auttoi 
hyödyntämään entistä paremmin Unkari-Suomi ystävyyskaupunkiyhteistyötä käytännöllisten 
projektien kehittämiseksi ammattilaisten kesken. Samalla luotiin pohjaa suomalaisen 
puuosaamisen viennille Unkariin ja Kaakkoiseen Keski-Eurooppaan. Osallistujille tarjottiin 
mahdollisuus kuulla maailmankuulun unkarilaisen arkkitehdin Imre Makoveczin kertomana 
taustoja hänen arkkitehtuurilleen sekä osallistua ekskursiolle, jossa tutustutaan merkittävään 
Makoveczin toimiston hankekokonaisuuteen Csengerin kaupungissa.  
 
Seminaarin yhteydessä järjestettiin puun työstämisen työpaja, jossa Debrecenin yliopiston 
arkkitehtiopiskelijat sekä suomalainen puuosaaja-konkarien Woodism -ryhmä esittelevät 
käytännössä puun työstämistä huomioiden puun luontaiset erityisominaisuudet materiaalina. 
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Pro Puu –yhdistyksen lehdistötiedote Debrecenin tapahtumaan liittyen on liitteessä 2.  
 
Tapio Anttila kuvasi Debrecenin tapahtumaa omassa kirjoituksessaan, joka julkaistiin Finnagoran 
nettisivulla, seuraavasti:  

 
Pro Puu ja sen Woodism ryhmän jäsenet vierailivat Unkarin Debrecenissä 

Finnagoran järjestämässä puu symposiumissa, jossa suomalaiset arkkitehdit ja muotoilijat 
luennoivat suomalaisesta puutraditiosta ja nykytilanteesta. Samalla Woodism ryhmä järjesti 
workshopin Kölcsey Kultuurikeskuksen pihalla. Molempien tilaisuuksien päätavoite oli 
suomalaisten ja unkarilaisten kaupunkisuunnittelijoiden, arkkitehtien ja suunnittelijoiden 
verkottuminen. Tarkoituksena oli luoda perusta tiiviimmälle yhteistyölle tulevaisuudessa ja 
kehittää yhteisiä projekteja. 

Woodism ryhmä toteutti spontaanisti toistakymmentä veistosmaista teosta 
puolentoista päivän aikana paikan päällä omilla ja laina työkaluilla. Puumateriaali oli paikallista ja 
se hankittiin kaupungin varikolta edellisenä päivänä. Tilanne näytti olevan täsmälleen sama kuin 
suomalaisissakin kaupungeissa. Eli runkoja oli valtavasti varastoituna ilman suurempaa 
käyttötarkoitusta. Suomalaisista oloista poiketen saatavilla oli huomattavasti runsaammin 
jalopuita, johtuen tietysti erilaisista ilmasto olosuhteista. Workshopissa unkarilaiset 
arkkitehtiopiskelijat pääsivät työstämään omia pintastruktuuri kokeiluitaan Woodismilaisten 
ohjauksessa. Useat opiskelijat tunnustivat koskevansa käsityökaluihin ensimmäistä kertaa 
elämässään ja innostus oli valtava. Kaikki teokset toteutettiin Woodism periaatteiden mukaisesti 
ja lopputulokseksi näytti tulevan ohikulkijoita ja osallistujia kiinnostava näyttely. 
 
Tapio Anttila, sisustusarkkitehti ja designer SIO 
   
Kuvassa yksi näyttelyn esineistä. 
 
Lähde: 
http://www.tapioanttila.com/pages/news/2010.php 
 
 
4.4 Turkulaiset muotoiluyritykset Budapestissa: Budapest Design Week 2010 
 
Budapestin Design Week (Design Hét) on yksi merkittävimmistä nykymuotoilun organisaatioista 
Unkarissa. Tapahtumaa suojelee Magyar Formatervezési Tanács (Hungarian Design Council) ja 
käytännön järjestelyistä vastaa Design Terminál Nonprofit Kft. Finnagoralla on 
ollut pitkäjänteistä yhteistyötä Design Weekin kanssa vuodesta 2005 lähtien. Vuoden 2010 
Design Weekin suomalaisissa tapahtumissa painotettiin Turku Design Now! –konsortion 
tarpeista lähtien suoria kontakteja unkarilaiseen muotoilun myyntimarkkinaan. 
 
Hankkeessa toteutettiin osana Budapest Design Week’iä Turku Design Sales myyntinäyttely 
PRINTA Akademia Showroomissa. Suomesta näyttelyn tuottamisessa oli mukana Turku Design 
ILMIÖ –hanke, joka on osa Turun kulttuuripääkaupunkivuoden 2011 ohjelmaa. Hankkeen 
koordinoija on turkulainen muotoilualan yritys Klo Design Oy.  
 
Kulttuurivientihankkeen keskeiset johtopäätökset esiteltiin hankkeen loppuseminaarissa Turussa 
25.1.2011. Tilaisuus toi samalla Finnagoralle näkyvyyttä Turun 2011 Euroopan 
kulttuuripääkaupunkivuoden tapahtumien joukossa. 
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4.4.1 Turku Design Sales myyntinäyttely PRINTA Showroom 2.10.-31.12.2010 
 
Kulttuurivientihankkeen myyntinäyttelyn avajaiset järjestettiin 2.10.2010 PRINTA Akademia 
Showroomissa Budapestin ydinkeskustassa. Avajaisiin osallistui arviolta 150 kävijää. 
Myyntinäyttely sai medianäkyvyyttä avajaisten aikaan myös Unkarin kansallisen tv-kanavan 
ohjelmassa Aranymecent, kanavalla M2. Kanavalle tuotettiin juttu näyttelystä ja PRINTAsta, 
johon kuvattiin näyttelyn tuotteita, haastateltiin turkulaisia suunnittelijoita ja esiteltiin 
myyntinäyttelyn kokonaisuutta.  
 
Turku Design Sales myyntinäyttelyyn osallistui kaiken kaikkiaan 16 turkulaista muotoiluyritystä 
lähes sadan tuotteen kanssa. Yrityksille avattiin myyntitili ja PRINTA lisäsi myyntikomissioksi 
puolet hintaan. Tuotteita oli laaja valikoima koruista muotiin ja sisustusesineisiin. 
Myyntinäyttelyyn osallistuvat yritykset olivat: Tonfisk Design, Punainen Norsu, WooDoo Design, 
KUI Design, Woodloop, Saana Ja Olli, Kotona Design, Terraviiva, Klo Design, BelliBelli, 
Suunnittelutoimisto Innollinen, We Are Jeti, Sanna Rinne, Polkka Jam, Essi Kotaviita, Melkei 
Design. 
 
Turku Design Sales tuotteet olivat myynnissä vuoden 2010 loppuun asti PRINTAssa. Lopullinen 
myynti yllätti tiettyjen tuotteiden osalta hankkeeseen osallistuneet erittäin positiivisesti. 
Myönteisen kokemuksen seurauksena kolme design-yritystä päätti jatkaa yhteistyötä PRINTAn 
kanssa.  
 
4.5 Loppuseminaari Turussa 25.1.2011 

 
Finnagoran muotoilualan kulttuurivientihankkeen keskeiset johtopäätökset esiteltiin 25.1.2011 
seminaarissa Internationalisation of Finnish Design Small and Medium Size Enterprises Turun 
kaupungintalolla. Puhujina seminaarissa olivat Suomesta Design Forum Finlandin toimitusjohtaja 
Mikko Kalhama sekä Not Guilty Oy:n toimitusjohtaja Risto Kuulasmaa. Kuulasmaa kertoi 
kansainvälisiä menestystarinoita suomalaiselta muotoilualalta otsikolla "10 Thoughts of 
International Business with Passion". Seminaarin lehdistötiedote on liitteenä 3. 
 
Unkarilaisia yhteistyökumppaneita tilaisuudessa edustivat Budapest Design Weekin johtaja, 
kuraattori Rita Maria Halasi sekä johtaja Maxim Bakos MOMElinesta. MOMEline on MOME 
muotoiluyliopiston omistama yhtiö, joka tuottaa erilaisia tapahtumia ja projekteja yhdessä 
yritysten kanssa tarjoten näin opiskelijoille mahdollisuuden syventää oppimaansa todellisissa 
yrityshankkeissa.  
 
Seminaariin osallistui noin 30 kuulijaa. Seminaarin jälkeen pidettiin Turku Design Ilmiön Unkarin 
hankkeeseen osallistuneiden yritysten palautekeskustelu hankkeen tuloksista. 
 
4.6 Kulttuurivientiprosessin kehittämisen hankkeen johtopäätökset 
 
Finnagoran kulttuurivientihanke 2010 oli pilottihanke, jossa testattiin instituutin mahdollisuuksia 
kulttuurivientihankkeen kautta osallistua käytännölliseen yritysten viennin edistämiseen. Tämän 
käytännöllisen yritysnäkökulman avulla tuotiin lisäarvoa myös muotoilualan opetuksen ja 
maiden välisen oppilaitosten yhteistyön kehittämiselle. Tämä päti hyvin varsinkin Unkarissa, 
jossa koulutuksen linkittäminen esimerkiksi käytännön työelämäoppimiseen on selvästi 
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vähäisempää kuin Suomessa. Seuraavina askelina oli tämän pilottihankkeen pohjalta tarkoitus 
viedä eteenpäin design-alan koulutuksen ja tuotekehitystoiminnan strategiatason 
kehitystoimintaa maiden kesken. Tämä jatkuvuus hankkeesta saattaa valitettavasti jäädä 
puuttumaan Finnagoran yllättävien  organisaatiomuutosten johdosta.  
 
Hankkeessa syntynyt kulttuuriviennin prosessin malli on esitetty kaaviona kuviossa 1.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KUVIO 1. Kulkukaavio kulttuuriviennin hankkeen 2010 prosessista. (Finnagoran seminaari 
Turussa 25.1.2011/Harriet Lonka ja Niina Niemi) 

 
Hankkeen pohjana oli Turun muotoilualan yritysten jo olemassa oleva yhteistyö Turku Design 
Now! –konsortion puitteissa. Tämä muotoilualan pk-yritysten konsortio oli lähtenyt aktiivisesti 
kehittämään omia vientivalmiuksiaan ja samalla oli syntynyt päätös pyrkiä mukaan myös Turun 
kulttuuripääkaupunkivuoden hankkeisiin. Vientiponnistuksena konsortio oli jo sopinut Suomen 
Saksan instituutin kanssa näyttelyn järjestämisestä Berliiniin kesäkuussa 2010. Koska myös 
Finnagoran tavoitteena oli edistää kulttuurivientihankkeen kautta jatkuvuutta ja 
kulttuuripääkaupunkivuosien parempaa hyödyntämistä, oli yhteistyökumppani hankkeelle hyvin 
sopiva. 
 
Haasteena hankkeen toteuttamisessa oli erityisesti osallistuvien yritysten resurssien niukkuus. 
Pk-yritysten edustajille, joista monet olivat käytännössä yksinyrittäjiä, matkustaminen 
Budapestiin tai ylipäänsä sitoutuminen hankkeeseen, jonka taloudellinen tuottavuus on 
epävarma, olivat isoja ratkaisuja sinällään. Poissaolo kotimaasta merkitsi useimmille heistä 
katkosta sekä tuotannossa että myyntityössä. Tässä suhteessa Finnagoran käytännöllinen tuki 
yrityksille hankkeen eri vaiheissa oli avainasemassa. Finnagora vastasi hankkeen käytännön 
toteutuksesta Budapestissa sekä varmisti yhteyksiä suomalaisten ja unkarilaisten partnerien 
kesken. 
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Toukokuun workshopin tuloksena turkulaisyritykset saivat käsityksen Unkarin mahdollisuuksista 
ja haasteista muotoilualan kannalta ja pystyivät tekemään varsinaisen osallistumispäätöksen 
avoimin silmin ja realististen taustatietojen valossa. Workshop-vierailun yhteydessä 
toukokuussa 2010 konsortion yritysten edustajat pääsivät yhdessä Budapest Design Weekin 
johtajan kanssa valitsemaan sopivaa paikkaa syksyn myyntinäyttelylle. BDW:n johtajan 
myönteistä asennetta Finnagoran hanketta kohtaan oli pohjustettu jo aiempien vuosien 
muotoiluhankkeiden hyvällä yhteistyöllä. Merkittävin taloudellinen tuki hankkeessa yrityksille oli 
se, että Finnagora maksoi myyntinäyttelyn rahtikulut. Tämä mahdollisti sen, että 
myyntinäyttelyyn osallistuminen oli parhaiten myyneille yrityksille myös taloudellisesti 
kannattavaa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KUVIO 2. Finnagoran kulttuurivientihankkeen 2010 kokemukset kaavioina  
(Finnagoran seminaari Turussa 25.1.2011/Harriet Lonka ja Niina Niemi) 
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5. Puuosaaminen osana Finnagoran kulttuurivientihankkeita 2010-2011 

 
Finnagoran muotoilun kulttuuriviennin hankkeen 2010 osana alkoi kehittyä omaksi 
painopisteekseen puumateriaaliosaamisen viennin näkökulma. Tätä ajatusta oli luonnosteltu jo 
johtajan toimintaohjelmassa 2010-2012. Osana vuoden 2010 hanketta oli muun muassa 
suomalaista puukäsityötaidon perinnettä valottava HAAPIO-näyttely ja performanssi Pécsin 
Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden tapahtumina. Puumuotoilu ja -arkkitehtuuri tulivat 
erittäin konkreettisesti osaksi hanketta syksyllä 2010, kun Debrecenissä järjestettiin aihetta 
käsittelevä seminaari sekä siihen liittyvä Woodismi -ryhmän workshop yhdessä Debrecenin 
yliopiston arkkitehtiosaston kanssa. Debrecenin tapahtuman yhteydessä järjestettiin myös 
ekskursio Unkarin maailmankuulun orgaanisen arkkitehtuurin pioneerin Imre Makoveczin töiden 
pariin Csengerissä. 
 
Finnagoran vuoden 2011 toimintasuunnitelmaan arkkitehtuuri, muotoilu ja puuosaaminen 
otettiin mukaan seuraavilla kirjauksilla: 
 

Sisällöllisinä teemoina painottuvat vuoden 2010 tapaan muotoilu ja arkkitehtuuri, joita 
linkittää yhteen suomalaisen puuosaamisen tunnetuksi tekeminen. Näihin 
painopistealoihin liittyy osallistuminen MOMElinen koordinoimaan Woodfestival –
taidetapahtumaan elokuussa 2011 sekä sisustusarkkitehti Tapio Anttilan tuominen 
vieraaksi Budapestin Design Weekille lokakuussa 2011. Lisäksi järjestetään yhteistyössä 
Rakennustaiteen museon kanssa Finnish Architecture 08/09 näyttely Budapestissa 
syksyllä 2011. 

Puuosaamisen viennin edistämiseksi suunnitellaan suurhanketta Temporary 
Design Museum yhdessä suomalaisten ja unkarilaisten partnerien kesken. 
Avainyhteistyötahona on mediatalo Ombrello. Toteutuessaan hanke tuo Budapestin 
ydinkeskustaan, 5. kaupunginosaan näyttävän puurakenteisen paviljongin, joka kätkee 
sisäänsä suomalaisten ja unkarilaisten tekijöiden muotoilualan näyttelyn. Paviljonki 
toteutetaan opiskelijaprojektina suomalaisten ja unkarilaisten opiskelijoiden 
yhteistyönä. Toteutusaika ajoittuu syys-lokakuulle, jolloin hanke toimii samalla 
suomalaisena osallistumisena Budapest Design Week:lle. Hanke on tarkoitus liittää 
osaksi Helsinki World Design Capital 2012-hanketta ja sille haetaan rahoitusta 
suomalaisilta metsäalan säätiöiltä ja yrityksiltä. 

Puuosaamisen viennin hankkeita varten haetaan erillistä 12 
henkilötyökuukauden henkilöresurssia opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) 
koordinoimasta nuorten kulttuuri- ja taidealan ammattilaisten työllistämishankkeesta. 

Lisäksi ollaan edistämässä kolmen suomalaisen puukuvanveistäjän 
näyttelykiertuetta Unkariin, Kroatiaan ja Sloveniaan. Näyttely jatkaa Sloveniasta 
Italiaan. Näyttelyn päärahoitus tulee taiteilijoiden itse hakemista apurahoista. 

 
Puuosaamisen viennin tematiikka oli jäsentynyt vuoden 2011 kulttuurivientihankehakemusta 
laadittaessa siten, että hankkeen otsikko oli ytimekkäästi Puumuotoilun osaamisen vienti 
Unkariin ja lähialueille. Paviljonkihanke sisältyi siis Finnagoran toimintasuunnitelmaan 2011 sekä 
tarkennettuihin projektisuunnitelmiin edellä kuvatulla tavalla ja olisi toteutuessaan ollut 
uraauurtava instituutin oma-aloitteisessa hankekehityksessä. Sen keskeisiä elementtejä olivat 
suomalaisen puurakenneratkaisun tuotekehityksen tukeminen tarjoamalla sille kansainvälinen 
näkyvyys, oppilaitosten ja yritysten yhteistoiminnan tiivistäminen kulttuurivientihankkeen avulla 
sekä aivan uudentyyppisten sidosryhmien hankkiminen Finnagoran yhteistoimintaverkostoon. 
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Ote Finnagoran kulttuurivientihankkeen 2011 hankesuunnitelmasta 
 

Hanke pohjautuu Finnagoran vuoden 2010 kulttuurivientihankkeeseen, jossa kehitettiin 
muotoilualan kulttuuriviennin konseptia ja yhteistyöverkostoja Finnagorassa. Tuon 
hankkeen aikana puuosaamisen viennin merkitys osana suomalaisen muotoilubrändin 
vientiä tuli selvästi esiin kehittämistarpeena. 

Hankkeen tavoitteena on suomalaisen puuosaamisen viennin edistäminen 
Unkarissa sekä puuveistosten kiertonäyttelyn kautta myös laajemmin Keski-Euroopassa. 
Hanke on Budapestin osiltaan osa Helsinki World Design Capital 2012 –hanketta, jonka 
kansainvälistä ulottuvuutta se tukee. Hanke tukee erityisesti Lahden kaupungin 
profiloitumista puuosaamisen kaupungiksi osana WDC 2012 kautta varten. 
 
Hankkeen osatavoitteita ovat: 

• Suomalaisten muotoilijoiden puuosaamisen tunnetuksi tekeminen, Suomen 
kansainvälisen muotoilu-brändin vahvistaminen 

• Suomalaisten ja unkarilaisten muotoilu- ja arkkitehtuurialan koulujen 
yhteistoiminnan edistäminen. 

• Suomalaisten ja unkarilaisten opiskelijoiden tukeminen puumateriaaliosaamisen 
kehittämisessä sekä ideoiden konseptoinnin ja tuotteistamisen ymmärtämisessä. 

• Suomalaisten yritysten puuosaamisen tunnetuksi tekeminen, suomalaisten 
yritysten markkina-aseman vahvistaminen ja uusien avauksien tekeminen. 

 
Hanke sisältää kolme osiota: 
1. Puurakenteisen suomalaisen paviljongin rakentaminen yhdessä unkarilaisen 
yhteistyökumppanin kanssa teemalla Temporary Design Museum osaksi syksyn 2011 
Budapestin muotoilualan tapahtumia, erityisesti Budapest Design Weekiä 30.9.-
9.10.2011. Paviljonkirakenne on lahtelaisen arkkitehtitoimiston kehittämä ja 
Budapestissa esiintymisen jälkeen se siirretään Lahteen, jossa paviljonki toimii Lahden 
Helsinki WDC 2012 vuoden vaihtuvien näyttelyiden esittämispaikkana. 
Paviljonkihankkeen osana, ja erityisesti tämän hankerahoituksen kohteena, on 

opiskelijoiden kilpailu, jossa etsitään innovatiivisia ideoita kuusivaneripintaisen 

paviljongin julkisivu- ja pintarakenteeksi. Voitokkaiden ideoiden kehittäjät osallistuvat 
palkintonaan kesäkuussa 2011 Lahdessa järjestettävään puuosaamisen työpajaan, jossa 
työstetään paviljongin pintarakennepaneleita lopulliseen muotoonsa suomalaisten 
huippuosaajien johdolla. Työpajajaksoon liittyy myös tutustumista suomalaisiin 
puumuotoilualan pk-yrityksiin Lahdessa ja lähiympäristössä. Vastaavasti opiskelijaryhmä 
osallistuu Budapestissa paviljongin kokoamiseen syyskuussa 2011. 
2. Puunkuokkijoiden puuveistosten kiertonäyttely Pécsiin, Zagrebiin ja Mariboriin 

toukokuu – lokakuu 2011. Kiertue jatkuu mahdollisesti Triesteen ja Roomaan (muulla 
rahoituksella).  
3. Tapio Anttilan ja Woodismi –ryhmän esiintyminen Budapest Design Weekillä 2011 
liittyen osin myös Temporary Design Museum –hankkeen oheistapahtumiin. 
 

 
Osana vuoden 2011 puuosaamisen viennin hanketta toteutettiin suunnitelman mukaisesti 
opiskelijakilpailu, jossa paviljonkihankkeen pohjana olleeseen WoodCave –paviljonkiin 
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kehitettiin innovatiivista puista pintarakenneratkaisua. Kilpailun osanotto oli yllättävän runsas, 
kilpailutöitä saatiin Unkarista 23 ja Suomesta 8. Yhteensä suunnittelutyössä oli siis mukana lähes 
sata opiskelijaa molemmista maista (tiimit 2-3 henkeä). Opiskelijakilpailun voittajatöitä 
työstettiin kulttuurivientihankkeen suunnitelman mukaisesti Lahdessa kesäkuun alussa 2011 Pro 
Puukeskus ry:n asiantuntijoiden johdolla järjestetyssä viikon mittaisessa työpajassa.  
 
Puupaviljongin tuottaminen ei itsessään ollut osa vuoden 2011 kulttuurivientihanketta, joten on 
mahdollista, että kulttuurivientihanke toteutui myös loppuvuoden osalta ainakin osittain 
alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Ainakin suomalainen innovatiivinen puumuotoilu on 
näkynyt vuoden 2011 Budapestin Design Weekillä lahtelaisen huippumuotoilija Tapio Anttilan 
muotoilunäyttelyn kautta. Woodismi –ryhmä ei ilmeisesti ole Budapestissa esiintynyt.  
 
Finnagoran puuosaamisen viennin määritelmäksi tiivistyi seuraava kirjaus, jota käytettiin 
hankkeen markkinoimiseksi yksityisille ja julkisille yhteistyötahoille: 
 

Puuosaaminen viennin tavoitteena on erityisesti kokopuusta valmistettujen 
suomalaisten vientituotteiden ja innovaatioiden kysynnän kasvattaminen Euroopassa ja 
maailmalla. Tärkeitä aspekteja, jotka tukevat puumateriaalin kysyntää ovat sen 
ympäristölliset edut sekä hyvinvointiin ja estetiikkaan liittyvät näkökulmat. Näitä 
näkökulmia pyritään tekemään tunnetuiksi Finnagoran koordinoimassa puuosaamisen 
vientihankkeessa.  
 

 
6. Toteutumatta jäänyt WoodCave Budapest -paviljonkihanke 
 
Finnagoran puupaviljonkihanketta ja sen tavoitteita kuvattiin rahoitushakemuksissa (mm. 
hakemus Metsäsäätiölle joulukuussa 2010 sekä eri yksityisille ja julkisille yhteistyötahoille) 
seuraavasti: 
 

Pyrimme kehittämään puuosaamisen viennin projekteja sekä omien 
yhteistyöverkostojemme kautta Unkarissa että laajemmin yhdessä muiden Suomi-
instituuttien kanssa. Puuosaamisen viennin toimintakokonaisuutta koordinoimaan 
palkataan vuodeksi 2011 projektihenkilö nuorten kulttuuri- ja tiedealan ammattilaisten 
työllistämisvaroin Finnagoran toimistolle Budapestiin. 

Seuraavassa esitetään projektisuunnitelma ”Design Nest”, jonka tavoitteena on 
suomalaisen puuosaamisen huomiota herättävä esittäytyminen Unkarissa syksyllä 2011 
sekä pitkäaikaisen yhteistyösuhteen edistäminen suomalaisten ja unkarilaisten 
puumateriaalin hyödyntämiseen liittyvien koulutus-, yritys- ja ammattilaistahojen 
kesken. Samalla hanke tukee lupaavan suomalaisen puupaviljonkikonseptin 
konseptointia ja tuotteistamista. 
 
Hankkeen tavoitteet 
Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on suomalaisen puuosaamisen viennin edistäminen 
Unkarissa ja Budapestin kautta myös laajemmin Keski-Euroopassa. Hanke on tarkoitettu 
osaksi Helsinki World Design Capital 2012 –hanketta ja se tukee WDC 2012 –hankkeen 
kansainvälistä ulottuvuutta. Hanke tukee erityisesti Lahden kaupungin profiloitumista 
puuosaamisen kaupungiksi osana WDC 2012 hanketta. 
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Vuoden 2011 puuosaamisen viennin hanke sisälsi kunnianhimoisena osatavoitteena liittymän 
suomalaisen puurakenteisen paviljongin tuottamiseen yhteistyössä suomalaisen 
arkkitehtitoimiston ja unkarilaisen yhteistyökumppanin kanssa Budapestin Design Weekin 
vetonaulaksi lokakuussa 2011. Alkuperäinen ajatus opiskelijakilpailusta paviljongin 
tuottamisesta kaatui siihen, että vastaava Suomeen kaavailtu WDC -hanke työllisti jo keskeisen 
alan toimijan eli TKK:n puulaboratorion vuodelle 2011. Sen sijaan nousi esiin innostava 
mahdollisuus edistää hankkeen kautta suomalaisen arkkitehtitoimiston valmiiksi ideoiman 
konseptin tuotteistamista. Kyse oli kiinnostavasta innovaatiosta kokonaan puurakenteisen 
moduleista rakentuvan, skaalautuvan paviljongin tuottamiseksi tapahtuma- ja messukäyttöön. 
Osatuottajaksi ja investoriksi haettiin suomalaista yritystä, joka vastaisi paviljongin 
hallinnoinnista Lahdessa WDC vuoden aikana ja saisi tuotteen omistukseensa sen jälkeen. 
Tämän ajatuksen pohjalta tarkennettiin projektisuunnitelmat syksyllä 2010.  
 
Oman tulkintani mukaan innovatiivisen hankkeen toteutus siten, että lopputulemana olisi ollut 
näyttävä suomalainen puurakenteinen paviljonki Szent Istvanin aukiolle (Budapestin 5. 
kaupunginosan kaupunginarkkitehdin ehdotuksen mukaisesti) kaatui siihen, että Finnagoran 
säätiöllä ei ollut halua eikä rohkeutta nähdä itseään aktiivisena yhteistyökumppanina 
kehittämässä taloudellisesti suhteellisen mittavaa yhteishanketta (kokonaisbudjetti 250 000 €, 
josta Finnagoran oman rahoituksen osuus 20 – 30 000 €). Hankkeen toteuttaminen olisi 
edellyttänyt aktiivista otetta rahoituksen hankintaan säätiön sidosryhmien kautta, jotka olivat 
hyvin edustettuina säätiön hallituksessa. Tämä olisi osaltaan myös edistänyt eri osapuolten 
omistajuutta Finnagoran projekteissa ja kenties näin virkistänyt hanketoimintaa jatkossakin.  
 
Toki hankkeen aikataulu oli haastava: ideasta ja toimintasuunnitelmakirjauksesta lokakuussa 
2010 toteutukseen syys-lokakuussa 2011. Tämä olisi vaatinut sellaista yhteistä sitoutumista 
säätiön hallitukselta, jota nyt ei syntynyt. Yksityisen sektorin partnerit Unkarissa ja Suomessa 
olivat vahvasti sitoutuneita hankkeen toteuttamiseen ja satsasivat paljon sen valmisteluun. 
Tämän vuoksi oli tietenkin noloa joutua toteamaan, että johtajalla ei ollutkaan säätiön 
hallituksen mielestä ollut mandaattia tämän hankkeen valmisteluun – siitäkin huolimatta, että 
hanke oli kirjattu osaksi hallituksen hyväksymää toimintasuunnitelmaa ja sen pohjalta laadittuja 
tarkennettuja projektisuunnitelmia! 
 
Hanketta siis tarjottiin WDC 2012 –vuoden satelliittihankkeeksi, joiden tarkoituksena oli esitellä 
WDC-vuotta ulkomaisissa kohteissa jo vuoden 2011 aikana. Niin ikään hanketta tarjottiin Lahden 
kaupungin WDC 2012-vuoden ohjelmaan siten, että toteutettava paviljonki olisi siirretty 
Budapestista Lahden seudulla hyödynnettäväksi loppuvuonna 2011. Lahden kaupungin 
osallistumiselle myös taloudellisesti paviljonki –hankkeeseen saatiin sitoutuminen kaupungin 
johdolta kevättalvella 2011. Tämä oli tärkeää sillä Lahtihan on yksi Finnagoran perustajayhteisö, 
Pécsin ystävyyskaupunki ja lisäksi yksi WDC 2012 kaupunki. 
 
    
7. Puukuvanveistonäyttely ja instituutin maantieteellisen vaikutusalueen laajentaminen  
 
Yhtenä osana puuosaamisen kulttuurivientihanketta 2011 oli Puunkuokkijat –taiteilijaryhmän 
puukuvanveistosten kiertonäyttely Unkariin, Kroatiaan ja Sloveniaan. Sloveniassa avautui 
näyttelyn valmistelun yhteydessä mahdollisuus ottaa näyttely osaksi Mariborin 2012 Euroopan 
kulttuuripääkaupunkivuotta ennakkoon markkinoivia tapahtumia. Näyttely toteutettiin 
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Mariborissa yhteistyössä Suomen Slovenian suurlähetystön kanssa kesäkuussa 2011. Pécsissä 
näyttely oli esillä huhtikuussa 2011.  
 
Mariborin näyttelyn valmistelun yhteydessä keväällä 2011 käynnistettiin myös yhteishankkeen 
valmistelu Suomen, Unkarin ja Viron kesken, joka oli tarkoitus toteuttaa varsinaisen 
kulttuuripääkaupunkivuoden 2012 aikana. Tämän hankkeen valmistelusta Finnagora 
valitettavasti sittemmin vetäytyi.  
 
Kroatiassa puuveistonäyttelyn oli tarkoitus olla esillä elokuussa Trogirissa, joka on Unescon 
maailmanperintökohde Kroatian suositulla rantaloma-alueella sekä syyskuussa Varazdinissa, 
joka on Mariborin ystävyyskaupunki Kroatian puolella. Nämä näyttelyt peruutettiin instituutin 
johtajavaihdoksen yhteydessä, kun myös niiden vaatima ylimääräinen varainhankinta jäi 
keväällä 2011 tekemättä.  
 
Erityisesti Varazdinin näyttelyn peruuttaminen oli iso tappio instituutin kannalta, sillä näyttelyn 
oli tarkoitus olla avaamassa yhteistyötä Varazdinissa sijaitsevan European Forestry Instituten 
kanssa. EFI on Suomen ulkoministeriön merkittävällä rahoituksella toimiva EU:n laajenemista 
tukeva hanke, joka samalla edistää suomalaisen metsäosaamisen vientiä Kaakkois-Euroopan 
alueelle. Yhteistyö EFI:n ja Finnagoran kesken olisi ollut tärkeää myös Finnagoran 
tiedepainotteisen tehtäväkentän aktivoimiseksi. Kaikkiaan tavoitteena oli myös Finnagoran 
aktiivisen toimialueen laajentaminen Unkarin lähialueille, myös unkarin kielialueen ulkopuolelle. 
Alueen maiden Suomen edustustot suhtautuivat tähän Finnagoran uuteen avaukseen 
innostuneesti maaliskuussa 2011 pidetyissä tapaamisissa. 
 
Puunkuokkijoiden kiertonäyttely liittyi tiiviisti YK:n kansainväliseen Metsän vuoteen 2011. 
Taiteilijaryhmän omien kontaktien kautta näyttely oli jatkamassa Kaakkois-Euroopasta 
Roomaan, jossa se oli loppuvuodesta esillä FAO:n pääkonttorissa (ks. oheinen ote FAO:n www-
sivuilta). Finnagoran aktiivisuus omalta osaltaan näyttelyn valmistelussa tuki tätä suomalaisen 
puuosaamisen näyttäytymistä keskeisessä YK-instituutissa sekä synnytti myös toimivia 
yhteistyösuhteita FAO:n suuntaan niin Roomassa kuin Budapestissa.  
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International Year of Forests 2011 
Forests 2011 events 

Throughout the year, FAO will host or participate in many International Year of Forests 
2011 events.  

 
Photo: ©FAO/Giulio Napolitano Rome, November - FAO is marking the end of the Inter-
national Year of Forests with an unusual sculpture exhibition in the Atrium. Some 28 
large-scale works by the Finnish wood sculptors group Puunkuokkijat are on show until 
the end of November.  The three artists in the group – Kari Kärkkäinen, Matti Kurkela and 
Seppo Kalliokoski – share a common mission to reinvent wood as a modern material for 
sculpture. Among the works on display at headquarters are an extraordinary armadillo-like 
creation (pictured), as well as sculptures resembling triffids and mysterious seed pods. The 
show was inaugurated last year in Pécs, Hungary – a 2010 European Capital of Culture – 
and has since toured Croatia and Slovenia before coming to FAO.  
 
Ote FAO:n nettisivuilta http://www.fao.org/forestry/iyf2011/events/en/ ( Tallennettu 
30.11.2011) 
 
 
8. Johtopäätökset 
 
Suomen kulttuuri-instituuttien kenttä on sirpaleinen ja tehoton suhteessa niihin julkisiin 
resursseihin, joita toimintaan sijoitetaan. Tiedän, että tällainen toteamus herättää ärtymystä ja 
vastalauseiden aallon erityisesti instituuttien ja niitä hallinnoivien säätiöiden taholta. Vasta-
argumenttien keskeisenä sisältönä tullee olemaan usein kuultu väite, että instituutit ikäänkuin 
generoivat rahaa toimintaan sidosryhmiltä. Toisin sanoen, instituutteihin sijoitettu julkinen raha 
tulisi nähdä ikään kuin ’siemenrahana’ suuremman toiminnan kokonaisuuteen. Tämä väite on 
sinällään ymmärrettävä ja osin tottakin. 
 
Samalla joudutaan kuitenkin toteamaan, että toiminnan tulosten mittaaminen ei voi olla vain 
sen mittaamista, kuinka kovasti erilaisia asioita tapahtuu. Todellisia tuloksia pitäisi arvioida 
suhteessa toiminnan strategisiin tavoitteisiin. Näiden tavoitteiden asettaminen ja seuranta on 
nähdäkseni täysin alikehittynyttä ja erityisesti toimintaa rahoittavan ministeriön (OKM) ja 
yhteistoimintaministeriön (UM) osalta lähes olematonta.  Toisaalta kulttuuri- ja 
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tiedeinstituuttien ohjanta on OKM:ssä muutenkin täysin aliresurssoitu, eikä tietenkään parilta 
yksittäiseltä virkamieheltä voi 17 instituutin toiminnan ohjaamisessa ihmeitä odottaa. 
 
Tässä juuri on kulttuuri-instituuttien toiminnan ja myös tämän toiminnan ohjauksen suurin 
puute: toiminnan tavoitteita ei rahoittajan puolelta aseteta eikä niitä seurata. Erityisen selvästi 
tämä tulee esiin kulttuurivientihankkeiden rahoitusprosessissa. Projektisuunnitelmassa 
vaaditaan kyllä yksityiskohtainen projektin kuvaus sekä yksilöity budjetti. Hakemusten 
hyväksymisvaiheessa ei kuitenkaan hakijalle kerrota sitä, miltä osin projektin budjettia on 
karsittu eikä siis selvennetä, mitä tavoitteita rahoituksesta päättävä ministeriö pitää tärkeinä. 
Myöskään projektien raportoinnille ei ole asetettu mitään laatuvaatimuksia. Projektin tulosten 
ei edellytetä olevan hyödynnettävissä muissa projekteissa, ei siis saman instituutin, muiden 
instituuttien tai kenties muiden kiinnostuneiden tahojen. Koko järjestelmän läpinäkyvyys on 
siten hyvin kyseenalainen ja tuloksellisuuskehityksen seuranta vaikeaa, ellei mahdotonta. 
 
Oman haasteensa kulttuuriviennin toimintamallien kehittämiseen luo se, että kulttuuriviennin 
käsite on edelleen heikosti määritetty. Erityisesti se, missä määrin kulttuuriviennin malleissa 
pitäisi ottaa todella huomioon liiketoiminta-ajattelua, tuntuu edelleen olevan jopa arka asia 
monille kulttuurituotteiden tekijöille ja muille alan toimijoille. Tuntuisi kuitenkin järkevältä 
nähdä, että nimenomaan vienti-sanan painotuksella voitaisiin saada syntymään malleja, joissa 
kulttuurialan tekijät saisivat aitoa tuloa tuotteistaan. Tätä tavoitetta pyrittiin Finnagoran vuoden 
2010 kulttuurivientihankkeella tukemaan ja yhdeltä pieneltä osalta tuloksia saavutettiinkin. 
Projektissa toki tuettiin vientiponnisteluja kulttuurivientihankerahalla eli julkisella tuella, mutta 
toisaalta tuloksena syntyi aivan aitoa ja ehkä pitkällä tähtäimelläkin jatkuvaa myyntiyhteistyötä 
yrityskumppanien kesken.  
 
Keskeisenä tuloksena Finnagoran vuoden 2010 kulttuurivientihankkeessa oli se, että 
oppilaitosten tasolla saatiin edistettyä yrityskentän tarpeiden ymmärtämistä. Tämä voisi sinänsä 
olla eräs potentiaalinen kenttä Suomen koulutusviennille. Hankkeen yhteydessä havaittiin 
selvästi, että suomalainen työssäoppimisen ja koulujen yritysyhteistyön malli on hyvin pitkälle 
kehittynyt ja toimiva ainakin verrattuna siihen, missä Unkarissa tällä hetkellä ollaan.  
 
Vuoden 2011 puuosaamista painottavan kulttuurivientihankkeen tuloksellisuutta on tietenkin 
vaikeampi arvioida. Jos kulttuuriviennin käsitteen määrittelemisessä on vielä puutteita, voidaan 
todeta, että puuosaamisen viennin käsitettä ei ole kaiketi vielä edes virallisesti lanseerattu. 
Finnagoran hankkeissa puuosaamisen vienti määritettiin seuraavasti:  
 

Puuosaaminen viennin tavoitteena on erityisesti kokopuusta valmistettujen 
suomalaisten vientituotteiden ja innovaatioiden kysynnän kasvattaminen Euroopassa ja 
maailmalla.  Tärkeitä aspekteja, jotka tukevat puumateriaalin kysyntää ovat sen 
ympäristölliset edut sekä hyvinvointiin ja estetiikkaan liittyvät näkökulmat. Näitä 
näkökulmia pyritään tekemään tunnetuiksi Finnagoran koordinoimassa puuosaamisen 
vientihankkeessa.  

 
Puuosaamisen viennin tavoitteiksi määriteltiin: 

• suomalaisen puumateriaalia käyttävän muotoilun ja arkkitehtuurin tunnetuksi 
tekeminen kattaen myös tuotteiden ja ratkaisujen konkreettista viennin 
edistämistä 
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• kulttuuripainotuksena perinteisen puuntyöstämisen taidon ja tekniikoiden 
esitteleminen sekä puun estetiikan esille tuominen 

• puumateriaalin tutkimustoiminnan verkottaminen ja opiskelijoiden 
yhteistyöprojektien edistäminen 

 
Tulevaisuutta ajatellen haasteeksi jää edelleen se, miten suomalaista puuosaamisen vientiä 
pystyttäisiin edistämään osana instituuttien kulttuurivientihankkeita. Ylipäänsä hankkeet, joissa 
yhdistettäisiin suomalaisten yritysten vientiin tähtääviä tuotekehitysprojekteja muotoilun ja 
osaamisen viennin edistämiseen osana kulttuurivientiä tahtovat edelleen tipahtaa ikävästi 
ministeriöiden väliseen kuiluun. Elinkeinoelämän ja yritystoiminnan etua ajaa TEM ja 
kulttuuriviennin edelleen hämäräksi jäävää käsitettä edistää OKM. Tätä kirjoitettaessa luovien 
alojen kehittämishanke (TEM) ja kulttuuriviennin edistäminen (OKM/UM) eivät olleet vielä järin 
vaikuttavasti lyöneet kättä toistensa kanssa. 
 
 
9. Lopuksi 
 
Raportissani olen käyttänyt lähdemateriaalina julkisia materiaaleja, jotka minulla on ollut 
hallussani tai jotka ovat julkisista lähteistä saatavilla.  
 
En voi hyväksyä nykyistä menettelyä, jossa opetus- ja kulttuuriministeriön lähes 100-
prosenttisesti rahoittamien kulttuuri-instituuttien toiminta ei ole asiakirjojen osalta yleensä 
lainkaan läpinäkyvää. Esimerkiksi ministeriöön lähetetyt projektiraportit ovat sinänsä julkisia 
asiakirjoja. Niiden käsittely on kuitenkin niin hidasta, että raporttien saaminen käyttöön on 
vaikeaa jopa lähes vuoden ajan projektin päättymisen jälkeen. Tämä tekee pitkälti tyhjäksi 
projektien johtopäätösten hyödyntämisen uusissa hankkeissa. 
 
On kaiken kaikkiaan väärin vedota instituutteja hallinnoivien säätiöiden suvereenisuuteen 
päätöksenteossaan tai varojen käytössä, kun säätiöt eivät tosiasiallisesti toimi omilla varoillaan 
vaan säätiöpääoma on vain koskemattomana summana taseessa mukana. Kulttuuri-instituuttien 
julkinen ohjaus ja niissä noudatetut toimintamallit tulisikin yhtenäistää ja saattaa kaikin puolin 
sellaiselle pohjalle, joka legitimoi julkisen rahoituksen käyttäminen tähän toimintaan. Muussa 
tapauksessa säätiöiden tulisi toimia yksityisen rahoituksen turvin ja kantaa toiminnalliset ja 
taloudelliset riskinsä itse. 
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LIITE 1: Design Workshop MOME 13.-14.5.2010  
 
Workshop 1: Muotoilun markkinat Unkarissa 
 
Työpajan tarkoituksena oli luoda vuorovaikutusta ja keskustelua eri sidosryhmien välille, 
tarkastellen yhdessä design alan rakennetta ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Seminaarien ja 
työpajojen avulla mietittiin business thinking – ajattelutavan tärkeyttä ja miten tuota voitaisiin 
kehittää niin design alan kuin koulutuksen kannalta. Työpajoissa kartoitettiin Unkarin ja Suomen 
design markkinoiden eroavaisuuksia ja mahdollisia ongelmakohtia, sekä ratkaisuja niihin. 
Keskusteluissa mietittiin myös unkarilaisten kuluttajien profiilia ja minkälaisin keinoin heidät 
pystyisi tehokkaimmin tavoittamaan. Keskustelun pohjalta tultiin siihen johtopäätökseen, että 
unkarilaiset design alan kuluttajat ovat: 

• intellektuelleja 

• varakkaamman taustan omaavia.  
 

Parhaana keinona herättää kuluttajan mielenkiinto koettiin olevan erilaiset kulttuuritapahtumat, 
kuten WAMP ja Budapest Design week. Esille tuli myös, että on tärkeää tavoittaa kuluttaja 
hänen arvomaailmansa tasolla ja toimivana tapana pidettiin myös erilaisten 
roolihahmojen(kuten julkisuuden henkilöt)käyttämistä markkinoinnissa. Kun keskusteltiin 
tuotteen saavutettavuudesta ja siitä tiedottamisesta pidettiin sosiaalista mediaa yhtenä 
tärkeimpänä tapana lähestyä kuluttajaa. Sekä unkarilaiset, että suomalaiset kokivat 
kansainvälisen yhteistyön tärkeänä asiana, joka vaikuttaa myös tuotteen kansalliseen imagoon. 
Suurimpana haasteena koettiin löytää ja tavoittaa oikeat kuluttajat ilman suuria 
markkinointibudjetteja. 
 
Vertailtaessa unkarilaisen ja suomalaisen designin eroavaisuuksia suomalaiset pitivät 
merkittävänä huomiona unkarilaisten designerien tapaa leikitellä muodoilla ja leikkauksilla. 
Värien käyttö taas painottui maanläheisiin ja tummiin, harmaan ja ruskean sävyihin. 
Suomalaiseen yltiökäytettävyyteen tähtäävään suunnitteluun verrattuna unkarilaiset designerit 
koettiin olevan lähempänä taiteilijoita kuin käyttöesinesuunnittelijoita. Heidän tuotteensa ovat 
tyylillisesti rohkeita ja irrottelevia. Toisaalta tärkeä huomio oli, että niin sanotut printtikuosit 
eivät ole vielä niin yleisiä unkarilaisessa designissa kuin suomalaisessa. Hintataso designer made 
-tuotteissa ei poikennut merkittävästi toisistaan. 
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LIITE 2: Pro Puu –yhdistyksen lehdistötiedote syyskuun lopulla 2010 Debrecenin tapahtumaan 
liittyen  
 
 

PRO PUUN UUSINTAVIERAILU UNKARISSA 

 

Pro  puu-yhdistyksen keväällä toteutunut Haapio-näyttely Unkarin Pecsissä sai 

jatkoa viime viikolla, kun yhdistyksen edustajat osallistuivat Debrecenissä 

järjestettyyn puualan symposiumiin ja sen oheisohjelmaan. 

 

Finnagoran järjestämän tilaisuuden päätavoite oli suomalaisten ja 

unkarilaisten kaupunkisuunnittelijoiden, arkkitehtien ja suunnittelijoiden 

verkottuminen. Tarkoituksena oli luoda perusta tiiviimmälle yhteistyölle 

tulevaisuudessa ja kehittää yhteisiä projekteja.  

 

Seminaarin yhteydessä järjestettyyn workshop-päivään osallistui Suomesta 

edustus Woodism-ryhmästä, joka koostuu Pro puu-yhdistyksen jäsenistön 

suunnittelijoista ja puusepistä. Sisustusarkkitehti Tapio Anttila, arkkitehti Pauli 

Lindström, arkkitehti Tuomas Vilpakka ja puuseppä Markku Tonttila työstivät 

kaadetuista puistopuista kootusta materiaalista toistakymmentä veistosmaista 

esinettä. Samaan aikaan Debrecenin yliopiston rakennustekniikan laitoksen 

opiskelijat toteuttivat kookkaan puisen teoksen Kölcsey-kulttuurikeskuksen 

edustalle. 

 

Kaksipäiväisen seminaarin luennoitsijoina Pauli Lindström puhui omien ja Julius 

Nattererin esimerkkien valossa modernista teollisten puurakenteiden käytöstä 

rakentamisessa. Tapio Anttila toi keskusteluun modernin puumuotoilun ja 

puuinnovaatiot sisutuksessa ka kalustesuunnittelussa. Erityinen painatus 

luennoitsijoilla oli orgaanisessa puun olemuksessa ja muotoilussa.  

Toistuviksi keskustelunaiheiksi nousivat kulttuuriset vertailut arkkitehtien 

toimintamalleissa, lainsäädäntö ja hallintorakenteet. 

 

Käydyt keskustelut, tapaamiset ja tutustumiskäynnit antoivat mahdollisuuden 

keskusteluille ja kontaktien luomiselle. Erityisen kiinnostavaksi esimerkkinä 

esiteltiin puinen linkkitorni, joka on jo toteutettu Unkarissa ja seuraavaa jo 

valmistellaan. Materiaalina rakenteissa on pääosin suomalainen Kertopuu. 
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LIITE 3: KULTTUURIVIENTIHANKKEEN 2010 LOPPUSEMINAARIN TIEDOTE 

 
         TIEDOTE 21.1.2011 
         Julkaisuvapaa heti 
 
 

MUOTOILUYRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISEN KOKEMUKSET ESILLÄ TURUSSA 
25.1.2011 

 
Turkulainen muotoilualan yritysten konsortio Turku Design Now! oli pääosassa 
Finnagoran – Suomen kulttuurin, tieteen ja talouden keskuksen muotoilun 
kulttuurivientihankkeessa Unkariin 2010. 
 
Hankkeessa selvitettiin, minkälaiset edellytykset suomalaisilla muotoilualan pk-yrityksillä 
on saada tuotteitaan kannattavasti Unkarin markkinoille. Projektin ensimmäisessä 
vaiheessa koottiin unkarilaisia ja suomalaisia muotoiluyritysten edustajia yhteiseen 
työpajaan Budapestin MOME muotoiluyliopiston asiantuntijoiden kanssa selvittämään, 
millainen on Unkarin muotoilumarkkinan olemus. Työpajan tulosten perusteella 
turkulaisyritysten konsortio teki ratkaisunsa lähteä yhteiseen myyntinäyttelyyn 
Budapest Design Weekille 2010.  
 
Turkulaisten myyntinäyttely Budapestissa PRINTA Showroomissa (www.printa.hu) 1.10.-
31.12.2010 osoittautui menestykseksi. Joukosta erottuivat selvästi sellaiset tuotteet ja 
brändit, joilla on Unkarissa kysyntää. Hinta ei ollut yksin määräävä tekijä tuotteiden 
menekissä. Tapahtuman seurauksena kolme turkulaisbrändiä jää pysyvästi myyntiin 
Printaan. 
 

Finnagoran muotoiluvientihankkeen kokemuksia esitellään seminaarissa: 
Internationalisation of Finnish Design Small and Medium Size Enterprises 

Turun Kaupungintalolla, tiistaina 25.1.2011 klo 12.30–16.00. 
 
Puhujina seminaarissa ovat Suomesta Design Forum Finlandin toimitusjohtaja Mikko 
Kalhama sekä Not Guilty Oy:n toimitusjohtaja Risto Kuulasmaa. Kuulasmaa kertoo 
kansainvälisiä menestystarinoita suomalaiselta muotoilualalta otsikolla "10 Thoughts of 
International Business with Passion". 
 
Unkarilaisia yhteistyökumppaneita tilaisuudessa edustaa Budapest Design Weekin 
johtaja, kuraattori Rita Maria Halasi. BDW kerää joka vuosi lokakuun alussa noin 60 000 
designista kiinnostunutta osallistujaa tapahtumiinsa ympäri Budapestia. Toinen 
unkarilainen esiintyjä on Maxim Bakos, MOMElinen johtaja. MOMEline on MOME 
muotoiluyliopiston omistama yhtiö, joka tuottaa erilaisia tapahtumia ja projekteja 
yhdessä yritysten kanssa tarjoten näin opiskelijoille mahdollisuuden syventää 
oppimaansa todellisissa yrityshankkeissa.  
Seminaarin ohjelma liitteenä. Tervetuloa! 
 
Lisätietoja:  Finnagoran johtaja Harriet Lonka puh. +36 20 557 1579 
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LIITE 4: KULTTUURIVIENTIHANKKEEN 2011 OPISKELIJAKILPAILUN TIEDOTE 

Lähde: ME ONLINE – Hungarian architecture www-sivut (päivitys 24.2.2011) 
http://meonline.hu/en/magyar-epitomuveszet-hirek/woodcave-%E2%80%93-tervezz-kabatot-a-
pavilonnak/ 

Finnish-Hungarian Student Design Competition 2011 

 

Finnagora, the culture and science institute of Finland in Budapest and Hungarian architecture 
and design magazine hg.hu is pleased to announce the launch of a competition for Hungarian 
and Finnish students to design a public art piece with the innovative and creative use of wood. 

The aim of the competition: 
To design wooden ornamentation for a 30 meter long and 3 meter high surface. The surface is 
one side of the WoodCave pavilion, in which a temporary exhibition will take place. The surface 
consists of modules size 2.5×3m – the decoration must be efficient on the size of a single 
module as well as on the whole surface. The two basic ideas of this project are the use of wood 
as an innovative building and surfacing material, and the self-contradiction that lies in setting 
the museum as a function against the temporary character. 

Design a coat for the pavilion! Exploit the possibilities of wood and the ideas in cultural 
application. Play around with the material, the surface, the space – saw, burn, split! Use easily 
accessible, local or recycled wooden materials in realizing your conception. 

Type and format of competition: 
The competition is voluntary and anonymous. The participants have to be formal 
undergraduates or university students of a Finnish or Hungarian university or academy. 

Submission requirements: 
A 30×30cm part of the design, which demonstrates that the project is feasible and lasting. 
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Moreover, an illustrated introduction of the whole concept on 1-3 wooden or paperboard with 
the size of 30×30cm. The jury is international, thus the language of the competition is English: 
descriptions must be written in English. 

The competition is anonymous, passworded. The password must be indicated on every piece of 
the submission, personal information (name, age, postal and e-mail address, phone, university) 
must be attached in an enclosed envelope with the password written on top. With the absence 
of these the entry cannot be accepted. 

Individual and group (with max 3 members) candidates are both accepted. 

Jury: 
Pokko Lemminkäinen, architect, designer of WoodCave concept 
Unto Siikanen, architect/SAFA , professor 
Markku Tonttila cabinetmaker, director of Pro Puu (Pro Wood) Association, Lahti 
Péter Kovács, DLA architect, associate professor at University of Debrecen 
Péter Pozsár, architect (Új Irány Csoport) 
Dániel Kovács, art historian, editor-in-chief of hg.hu 

Submission deadline: 
25 March 2011 (final date of postmark or personal delivery) 

Submissions must be sent in a closed package to the following address: 

HUNGARY: 
Kovács Dániel 
Ombrello Média kft. 
1033 Budapest, Bogdáni út 1-3 

FINLAND: 
Pokko Lemminkäinen 
Pro Puu ry 
Satamakatu 2 A 
FI-15140 Lahti 

Awards: 
The awards for the entrants chosen to be the best by the jury of the competition will be the 
opportunity to participate in two workshops: one in Lahti, Finland, in June 2011 and the other in 
Budapest September 2011. All costs of the participants in the workshops will be covered. In the 
workshop in Lahti the participating students gain insight in the theory and practice of wood as 
versatile and multi-functional material both in architecture and design. Moreover, they will be 
given the opportunity to realize their conception submitted to the competition. The second 
workshop in Budapest will include the finalising of the pavilion with students’s coating 
innovations. All tasks will be guided by the Finnish and Hungarian professionals on site. 

Announcement of results: 
Results will be announced in mid-April. 


