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1. Eduskunnan lahja 50-vuotiaalle Suomelle

2. Riippumaton tulevaisuustalo: ennakoija, 
tutkija, visionääri, kehittäjä, kokeilija, 
yhteistyökumppani, kouluttaja, verkottaja

3. Toiminta rahoitetaan peruspääoman ja sijoitusten 
tuotoilla

4. Visiona Suomi, joka menestyy kestävän
hyvinvoinnin edelläkävijänä

5. Vision alla kolme teemaa,
6 avainaluetta ja kymmeniä hankkeita

+ 1 Tulevaisuustyö on yhteistyötä

5 + 1 tärkeää Sitrasta

Valokuva: Erkki Laitila, HS/Lehtikuva 1967
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Sitran rooli neutraalina verkottajana ja rakenteellisten muutosten mahdollistajana 

Riippumattomuus Avoimuus

Verkostot

Dialogi

Uudet yhteiskunnalliset 
avaukset

Uusi ymmärrys

Poikkiyhteiskunnallisuus

Luottamus
Yhdessä tekeminen

• Etsii ja tuo esiin uusia 
mahdollisuuksia ja 

haasteita
• Haastaa vallitsevia 

olosuhteita
• Tarjoaa vaihtoehtoja

• Rakentaa yhteistä 
ymmärrystä ja yhteistyötä

• Kokeilee ja rahoittaa 
muutoshankkeita

• Levittää parhaita käytäntöjä



• Kysely lähetettiin 433:lle museon, teatterin tai orkesterin edustajalle sähköpostitse 18.5.2016

• Vastauksia tuli 31.5.2016 mennessä 215

Kyselyn vastausten käsittely

• Esityksessä muutama huomio

• Kyselyn tuloksia hyödynnetään aamupäivän ryhmätöissä - Mitä seuraavista asiakokonaisuuksista tulisi 
asettaa tavoitteeksi julkisesti rahoitettavalle museo-, teatteri- ja orkesteritoiminnalle?

• Kyselyn vastaukset julkaistaan kokonaisuudessaan OKM:n nettisivuilla

• Kysely antaa ensimmäisen ja karkean näkökulman kentän mielipiteestä valtionosuusjärjestelmän tilanteesta

• Avoimia vastauksia sekä kyselyn tuloksia eri taustamuuttujilla analysoituna hyödynnetään syksyn työssä ja 
sen suunnittelussa
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Miten valtionosuusjärjestelmää tulisi kehittää -kysely
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Kyselyyn osallistuneet 

Valtionosuusjärjestelmän piirissä 
oli 123 vastaajaa kaikista 
vastanneista (N=215) eli 

yhteensä 57%.



Osallistujien valitsemat vahvuudet tärkeysjärjestyksessä N=215
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Osallistujien valitsemat kehityskohteet tärkeysjärjestyksessä, N=215
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Mikä rahoitusmuoto mielestäsi toteuttaisi edellä kuvatut
ominaisuudet parhaiten? N=215
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Museoiden, teattereiden ja orkestereiden rahoituksen 
uudistamisprosessin käynnistyminen syksyllä 2016

Tulevaisuuden 
toiminta -
miksi ja 

keitä varten? 

Tulevaisuuden 
kulttuuripalvelut -
mitä ja miten ne  

järjestetään?

Periaatteet valtion 
(muteor)

kulttuurirahoitukselle 
tulevaisuudessa

Selvitykset

Minikokeilut

Mallin 
periaatteiden 
työstäminen

3.6.2016
Megatrendit kohtaa kulttuurin
VOS-järjestelmän vahvuudet ja 

kehityskohteet

3.6.2016 31.1.2017

Kysely 
nykytilasta 

kentän 
toimijoilta

Syys/lokakuu Loka/marraskuu Marras/joulukuu

Laaja yhteistyö kentän toimijoiden kesken 

Rahoitus-
mallin perus-
periaatteet





Megatrendit

2016

Kestävyyskriisi 
nyt!

Globaali keskinäis-
riippuvuus ja 

kasvavat jännitteet

Teknologia 
muuttaa 
kaiken



Teknologia 
muuttaa 
kaiken

Virtualisoituminen, digitalisaatio, keinoäly, 

kaiken instrumentointi, robotisaatio, 

nanomateriaalit, bioteknologia, farmakologia, 

energiateknologia, globaalit ICT-rakenteet, 

globaalit joukkoalustat, blockchain-teknologia

"Muuttuuko ihmiskunta 
enemmän seuraavan 30 

vuoden aikana kuin 
viimeisen 300 vuoden 

aikana?"

KENELLÄ ON 
VISIO?

Millaista 
yhteiskuntaa 
rakennamme 
teknologian 

avulla?

Teknologia-alan visionäärit:

Ihmisestä 
tulee 
moniplane-
taarinen laji

Kuoleman 
mysteeri 
voidaan 
ratkaista

Keino-
äly on 
jo 
täällä

Ihminen ja 
kone 
voidaan 
yhdistää

Virtuaali-
todellisuus 
muuttaa 
pelin

KUKA OMISTAA TULEVAISUUDEN?

Missä kipu-
pisteet nyt?

Työ Media

+ muut sivuvaikutukset

Teknologia 
haastaa 

uudistumiskykymme

…mutta tarjoaa 
myös huikeita 

mahdollisuuksia

Inhimilliset, 
sosiaaliset, 
taloudelliset…

VAIKUTUKSET

Polari-
saatio

Uudet organisaatiot, 
identiteetit ja alustat

Teknologia kestävän 
hyvinvoinnin mahdollistajana

Tarvitaan keskus-
telua etiikasta

Inhimillisyys ja ihmisen 
kyvyt korostuvat 

Uusi sukupolvi löytää 
tapansa

Jakamistalous ja vaurauden 
jako olennaisia

Laajempi käsitys 
hyvinvoinnista

Kasvu, innovaatiot
ja kestävät

elämäntavat… 
Nuoret eivät voi

ratkaista
tulevaisuuden

haasteita
ilman muita

suku-
polvia! 

Länsimaiden demografia



Kestävyyskriisi 
nyt!

Globaali keskinäis-
riippuvuus ja 

kasvavat jännitteet

Teknologia 
muuttaa 
kaiken



Geotalouden
nousu

Globaali keskinäis-
riippuvuus voimistuu 
edelleen. Se näkyy arjessa 
ja siihen liittyy myös 
voimistuvia reaali- ja 
voimapoliittisia 
jännitteitä sekä 
ennustamattomia 
käänteitä.

"The language is trade, 
the logic is war"

Kaupalliset intressit 
eivät takaa vakaata 
globaalia kehitystä

Arvaamaton globaali toimintaympäristö 

USA, KIINA, EU
VOITTAJAT

Kansainväliset 
järjestöt

ONGELMISSA

MITÄ 
NYT?

Suomi on ollut 
globalisaation 
suurin voittaja

Fokuksessa 
sekä globaali 
että lokaali

Moni-
muotoisuus 
oletusarvona

Kaupungit 
ratkaisijoina

Resilienssi ja kyky 
navigoida moni-

mutkaisessa
toiminta-

ympäristössä

Multilateraali 
maailma on 

palvellut 
Suomea 
hyvin

Meidän pitää etsiä 
toimintatapamme 
uudessa 
ympäristössä!

Mihin EU 
kuuluu 

tulevaisuudessa? 
Tärkeät hetket 

käsillä

+ ne menestyvät jotka kykenevät itse muovaamaan tulevaisuutensa 

Globaali keskinäis-
riippuvuus



Kestävyyskriisi 
nyt!

Globaali keskinäis-
riippuvuus ja 

kasvavat jännitteet

Teknologia 
muuttaa 
kaiken



Ratkaisut: Teknologia + ihmiset

Tarvitaan täysin uusi tapa 
nähdä planeetta, talous ja 
hyvinvointi

1 Energiavallan-
kumous: fossii-
listen poltto-
aineiden käyttö 
laskussa, uusiu-
tuvat kasvussa

Ilmassa…

Aikamme 
suurin 
haaste

Teknologia

Talouskasvun ja 
luonnonvarojen käytön 
irtikytkentä

1500 miljardin euron 
markkinat cleantech-
ratkaisuille vuoteen 2020 
mennessä

Onko trendi myös 
mahdollisuus 
ihmiskunnalle toimia 
yhdessä?

Ratkaisut 
ovat jo 
käsissämme!

2 Kierto-
talouden 
mahdolli-
suudet

Älykkäät 
tuotteet ja 
palvelut 
löytävät 
asiakkaansa

3 Älykäs ja 
saumaton 
liikenne

4 Kaupungit vaikeiden 
ongelmien 
ratkaisijoina: 
paikallisuuteen uutta 
elinvoimaa 
teknologiasta

5

Heräämmekö?
Teknologia ei voi yksin 

ratkaista haastetta. 
Muutokseen tarvitaan aina 

myös ihminen. 

Ilmastonmuutos 
ja resurssien 
niukkuus
Resurssien dramaattinen 
niukkeneminen ja 
ilmastonmuutos määrittävät 
tulevaisuuden. Meidän on 
toimittava nyt.

4–6 °C-asteen nousu 
olisi katastrofaalista !

Ihmiset

Kestävyyskriisi 
nyt!



Kestävyyskriisi 
nyt!

Globaali 
keskinäis-

riippuvuus ja 
kasvavat 
jännitteet

Teknologia 
muuttaa 
kaiken

Megatrendit

2016



Millaisia ajatuksia trendilista herättää? 



Aamupäivän työskentelyn tavoitteet
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Avoimuus

Verkostot

Dialogi
Uudet yhteiskunnalliset 
avaukset

Uusi ymmärrys

PoikkiyhteiskunnallisuusLuottamus

Yhdessä tekeminen

Irrottaudutaan nykytilasta ja katsotaan kauemmaksi

Tunnistetaan megatrendien vaikutukset kulttuurialalle

Jaetaan ajatuksia taiteen eri alojen välillä 

Rakennetaan yhteistä ajattelua syksyn työskentelyn pohjaksi



Työskentelyohje

Kootkaa ryhmät niin, että joka ryhmässä on: noin 3 teatterin alalta, 2 museoiden alalta, 1 orkestereista ja 1 muita

- Orkesterien edustajat tulevat hakemaan työskentelypohjat

- Etsikää ryhmällenne sopiva paikka työskennellä. Salit: 17, 13 ja 23 + 15 eli sali jossa olemme

- Valitkaa raportoija.

- Pohtikaa ryhmässä seuraavia kysymyksiä ja täyttäkää työskentelypohjat

keskustelujenne mukaisesti:

• Millaisia muutosvoimia tunnistat omassa työssäsi kulttuurin alalla liittyen tulevaisuuteen?

• Mikä voi yllättää meidät täysin? Mitä emme tule ajatelleeksi tulevaisuuden suhteen?

• Kun peilaat tulevaisuuskeskustelujanne kyselyn tuloksiin, mitä ajatuksia se herättää?

• Visioi kulttuurin toimintakentän tavoiteltua tilaa vuonna 2025? Kiteyttäkää muutamalla lauseella ryhmänne tavoitetila..

Työskentelyyn on aikaa 1 tunti jonka jälkeen yhteinen purku..

Teatteri Museo Orkesteri Muut

Ryhmätyö päättyy klo 11:25



Muutosvoimat

Kyselyn tulokset ja tulevaisuuskeskustelu: millaisia ajatuksia herättää?



Visioikaa kulttuurin toimintakentän tilaa vuonna 2025:



Museoiden, teattereiden ja orkestereiden rahoituksen 
uudistamisprosessin käynnistyminen syksyllä 2016

Tulevaisuuden 
toiminta -
miksi ja 

keitä varten? 

Tulevaisuuden 
kulttuuripalvelut -
mitä ja miten ne  

järjestetään?

Periaatteet valtion 
(muteor)
Kulttuuri-

rahoitukselle 
tulevaisuudessa

3.6.2016

Megatrendit kohtaa 
kulttuurin

VOS-järjestelmän 
vahvuudet ja 

kehityskohteet

31.1.2017

Syys/lokakuu Loka/marraskuu Marras/joulukuu

Rahoitus-
mallin perus-
periaatteet

Tervetuloa mukaan!

Laaja yhteistyö kentän toimijoiden kesken 


