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Kulttuurituottajan osaaminen
• Kulttuurituottajan työ on fasilitointia: jonkun tekemistä mahdolliseksi. 
• Työ on monialaista ja -muotoista: tehtävät vaihtelevat.
• AMK-koulutusta Arcadassa, Humakissa, Metropoliassa ja Seinäjoen 

amk:ssa.
• Perusosaamiseen koulutuksessa kuuluvat ainakin:

• Taiteen ja kulttuurin sisällöntuntemus
• Liiketoiminta-, yrittäjyys-, talous- ja rahoitusosaaminen
• Projektiosaaminen, hallinnollinen osaaminen
• Sosiaalinen osaaminen, verkosto-osaaminen, sosiokulttuurinen osaaminen
• Viestintä-, markkinointi- ja mediaosaaminen, digitaalinen osaaminen
• Uusien digitaalisten välineiden käyttömahdollisuuksien tuntemus. 



Digitaaliset välineet kulttuurituotannoissa

•Tuotantojen 
suunnittelu esim. 
kolmiulotteista 
grafiikkaa eli 3D-
tekniikkaa 
hyödyntämällä.
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Digitaaliset välineet kulttuurituotannoissa

• Sisällöntuotanto ja 
taiteellinen ilmaisu: 
esim. The Tempest  
Royal Shakespeare 
Company 2016

• https://goo.gl/wgJG8R

• Cupid Bryssel airport
• https://goo.gl/SJkNi5

© Royal Shakespeare Company

https://www.youtube.com/watch?v=3bjrx0xlPMg
https://goo.gl/wgJG8R
https://www.youtube.com/watch?v=PuUfZiZ66ZY
https://goo.gl/SJkNi5


Digitaaliset välineet kulttuurituotannoissa

• Tiedotus, markkinointi, 
viestintä, projektinhallinta

• Oheistuotannot: pelit, 
taustamateriaalit ”behind the
scenes” -aines

• Levitys, dokumentointi, 
raportointi, arviointi, 
palvelun kehittäminen
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Digitaalisen palvelumuotoilu 
kulttuuriorganisaatiossa 
• Strategia – digitalisaation johtaminen – osaamisen juurruttaminen.

• Miten verkossa seikkailevat asiakkaat tavoitetaan? Miten palvelu voidaan 
tuottaa mahdollisimman tehokkaasti? Miten asioinnin esteet poistetaan?

• Miten monikanavainen yleisösuhde rakennetaan eri yleisöryhmille 
(palvelupolkujen ja kontaktipisteiden analysointi)? Yleisösuhde ennen 
palvelua, palvelun aikana ja palvelun jälkeen. 

• Välineitä ja esimerkkejä palvelumuotoiluun kuntasektorilla ks. Espoon 
kaupungin sivistystoimen  Palvelumuotoilun työkalupakki

• https://goo.gl/2fuxTZ

https://designresearch.aalto.fi/groups/encore/wp-content/uploads/2013/11/Sivistystoimen_tyokalupakki_palvelumuotoiluun2.pdf
https://goo.gl/2fuxTZ


Esimerkki digitaalisen yleisösuhteen (yleisötyön) 
kehittämisestä
• Virtuaaliseikkailu teatterin 

maailmaan -hanke 2017–2018
• Humakin, Jyväskylän 

kaupunginteatterin ja Aalto-
yliopiston rakennetun 
ympäristön mittauksen ja 
mallinnuksen instituutti MeMon
yhteistyöhanke.

• OKM:n rahoitus ohjelmasta 
Erityisavustukset alueelliseen ja 
kuntien taide- ja kulttuuritoiminnan 
kehittämiseen ja kokeiluihin

• Tutkitaan, kokeillaan ja 
mallinnetaan, miten teatterin 
”flown” voi kokea 
virtuaalitodellisuuden 
avulla?



Virtuaaliseikkailu teatterin maailmaan

• Virtuaalinen sukellus teatterin sisään.

• Mitä kulisseissa tapahtuu?

• Miten teatteriesitys syntyy?

• Mitä kaikkea teatteritalossa on?

• Yleisötyötä – kohderyhmänä erityisesti 
nuoret.

• Kulttuurin saavutettavuus, kulttuuriin 
osallistuminen, uusien mallien 
kehittäminen

• Panoraamakuvaukset 360-kameralla 
(teatteriin tutustuminen, kolmiulottein 
teatterissa seikkailu)

• 3D-sisätilakartoitukset ja lavasteiden 
3D-digitointi (mm. virtuaalinen 
tutustuminen lavasteisiin)

• Laserkeilaukset (eli kolmiulotteiset 
sisätilamittaukset)

















Työpaja digitaalisen yleisösuhteen kehittäminen omassa 
organisaatiossa
1. Pariporina, 5 min.
• Miten digitaalista yleisösuhdetta on organisaatiossanne kehitetty?

• Millaisia tuloksia ne tuottivat organisaatiolle ja asiakkaille?

• Mitä uusia projekteja digitaalisuuden kehittämiseksi teillä on vireillä tai idea-asteella? Mitä pitäisi 
kehittää?

2. Pienryhmissä (neljä ryhmää) 15 min. 
• Kehitelkää yksi tai useampia digitaalista yleisösuhdetta parantava hanke: tarve, tavoite, 

toimenpiteet, tuotos. Huomioikaa millaista tukea/asiantuntija-apua hankkeen/hankkeiden 
toteuttaminen edellyttää?

• Olisiko kehittämishankeessa hyödyntää oppilaitoksia?

3. Hankkeiden esittelyt yleisölle ja keskustelu 10 min. (2,5 min./ryhmä)



Ryhmien tuotokset



Ryhmien tuotokset
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