
Kulttuurituottajaksi kunnallisiin tehtäviin 

 

 

Musiikkitieteeltä 2003 valmistunut Laura Sallinen toimii nykyään Järvenpään 

kaupungin kulttuurituottajan tehtävässä.  Pääaineen lisäksi hän opiskeli 

sivuaineinaan kasvatustiedettä, naistutkimusta, sosiologiaa, 

yhteiskuntapolitiikkaa ja yrityksen taloustiedettä, joista kaikista hän opiskeli 

perusopinnot. Lisäksi hänen opintoihinsa kuului joitakin opintojaksoja 

kirjallisuudesta ja taidehistoriasta. Hän valmistui opinnoistaan suhteellisen 

nopeasti, 5,5 vuodessa. 

 

Opinnot 

 

Pääainevalinnan taustalla olivat muun muassa lapsena aloitetut, vuosien 

musiikkiopinnot, instrumentteinaan huilu ja laulu. Erityisesti häntä kiinnosti 

musiikkiopiston teoria-aineet, joissa Laura menestyi hyvin. Musiikkitieteen 

opinnot olivat siis luonnollinen valinta. Musiikkiharrastus jatkui myös 

yliopistossa Jyväskylän yliopiston sinfoniaorkesterin piirissä. Myös sivuaineet 

valikoituivat hänen omien mielenkiinnonkohteidensa perusteella. Erityisesti 

yhteiskuntatieteet hän koki hyvin pääaineopintoja täydentäviksi. 

Yhteiskuntatieteellistä näkökulmaa hän hyödynsi mm. opinnäytetöissään 

(“Konservatorioista ammattikorkeakouluiksi –Musiikkialan ammattikorkeakoulu 

-uudistusta koskevien lehtikirjoitusten diskurssianalyyttista tarkastelua”). 

Opinnäytetyön aihepiiri valikoitui täysin omasta mielenkiinnosta, mutta on 

myös osaltaan vaikuttanut siihen, että hän on tullut valituksi useampaan 

työpaikkaan, joissa hän on ollut tekemisissä musiikkikasvatuksen ja -

koulutuksen kanssa. 

 

Työelämässä Laura on huomannut, että kielten sekä viestintä- ja 

markkinointitaitojen opiskeluun olisi voinut panostaa enemmän, sillä niitä 

arvostetaan työpaikkojen rekrytoinnissa. Opiskelun yliopistossa Laura koki 

melko teoreettiseksi, ja käytännön työelämätaidot ovat karttuneet 

käytännössä myöhemmin. Opinnot kuitenkin opettivat geneerisiä taitoja: 



tiedonhakua, sen prosessointia sekä viestintätaitoja, joista on ollut apua 

työelämässä. 

 

Opintojen aikana Laura työskenteli kesätyössä museo-oppaana ja 

harjoittelussa projektityöntekijänä Uudenmaan taidetoimikunnassa, johon 

kuului jo oman alan tehtäviä, eli taide- ja kulttuurialan hallintotehtäviä. Siellä 

häntä kannustettiin opiskelemaan taloustiedettä. Häntä rohkaistiin 

hankkimaan talouspuolen osaamista, sillä humanisteilta tällaista osaamista 

monesti kaivataan. Lisäksi Laura on kokenut työnantajien arvostavan 

pääaine- ja sivuainevalintoja, sekä niiden kautta muodostunutta 

substanssiosaamista sisältäen hyvän musiikin ja musiikkielämän 

tuntemuksen. Myös nopea valmistuminen, katkeamaton työura, suositukset 

edellisistä työpaikoista ja monipuoliset työtehtävät ovat olleet eduksi. Monet 

Lauran saamat työtehtävät ovat olleet ns. piilotyöpaikkoja, joihin hän on 

päässyt työelämässä luotujen verkostojen avulla. 

 

Työelämä 

 

Sallisen työkokemus on muodostunut melko mittavaksi lyhyessä ajassa. 

Aiemmin mainittujen lisäksi kokemusta on kertynyt muun muassa Sibelius- 

Akatemian kurssikoordinaattorin, musiikkiopiston rehtorin assistentin, Suomen 

musiikkioppilaitosten liiton järjestösihteerin, sekä nykyisen toimensa kulttuuri- 

ja tapahtumapalveluiden kulttuurituottajan tehtävistä. Oman alan kokemusta 

on siis kertynyt yli kymmenen vuoden ajalta. Heti valmistumisensa jälkeen 

Laura työllistyi kulttuurialalle, ja varsinaisiin oman alan töihin hän pääsi 

runsaan puolen vuoden kuluttua valmistumisesta. Aluksi hän koki 

riittämättömyyden tunteita, sillä työelämässä monet asiat olivat uusia ja 

vieraita, eikä työkokemusta ollut vielä kertynyt paljoa. Työelämään pääsi 

kuitenkin nopeasti kiinni. Työnteon ohessa taidehallinnon lisäopinnot Sibelius-

Akatemian avoimessa yliopistossa Laura on kokenut hyödyllisiksi. 

 

Nykyiseen työtehtävään hän pääsi julkisen haun kautta loppuvuodesta 2010. 

Hän on ainoa tuottaja Järvenpään kaupungin organisaatiossa ja vastaa 

kulttuuritapahtumien tuotannollisista tehtävistä: ohjelmasuunnittelusta, 

budjetoinnista, kontakteista esiintyjiin /ohjelmatoimistoihin, sopimuksista sekä 



viestinnästä (mm. www–sivut ja mediatiedotteet, tilastot) ja markkinoinnista.  

Lisäksi hän vastaa tapahtuminen käytännön järjestelyistä, laskuista ja Teosto-

ilmoituksista. Pääasiassa Lauran tehtäviin kuuluu konserttien tuottaminen, 

sekä elokuva- ja näyttelytoiminnan koordinointi. Tehtävien kirjo on siis laaja. 

 

Kulttuurituottajan toimessa vaaditaan substanssiosaamista taiteesta ja 

kulttuurista (Lauran tapauksessa erityisesti musiikista), hyvää kielitaitoa, 

viestintä- ja markkinointiosaamista, organisointikykyä, järjestelmällisyyttä, 

hyviä sosiaalisia taitoja sekä stressin- ja paineensietokykyä. 

Jatkokoulutuksena Laura on opiskellut työnteon ohessa taidehallinnon 

lisäopintoja Sibelius-Akatemian avoimessa yliopistossa, sekä osallistunut 

viestintä- ja markkinointikoulutuksiin. Kulttuurituottajan toimen Laura kokee 

hyvin opintojaan vastaavaksi ja myös odotukset täyttäväksi. 

 

Musiikin kanssa Laura saa olla tekemisissä työssään jatkuvasti. Konserttien 

järjestäminen ja yhteistyö Sibelius- Akatemian kanssa ovat esimerkkejä 

konkreettisesta työstä musiikin parissa. Suurin ja valtakunnallisesti näkyvin 

tapahtuma, jonka tuottamisessa hän on mukana, on Järvenpää-talossa 

järjestettävä kansainvälinen Sibelius-laulukilpailu. Parasta kulttuurituottajan 

työssä on Lauran mielestä se, kun paljon työtä vaatinut tapahtuma onnistuu 

hyvin ja palaute on positiivista. Suurien tapahtumien, joista saadaan 

valtakunnallista tai kansainvälistä näkyvyyttä, järjestäminen on hienoa. 

 

Tulevaisuus 

 

Tulevaisuudessa hän haluaisi kehittyä vielä enemmän viestintätehtävissä, ja 

opiskella mahdollisesti lisää markkinointia. Hän tähtää asiantuntijatehtäviin, 

joissa pääsisi hyödyntämään taidemusiikin osaamistaan. Esimerkkinä 

tällaisesta tehtävästä hän mainitsee orkesterin hallinnon.  

 

Lauran kannustava motto on: “Kaikki järjestyy – ei ehkä aina sillä tavalla kuin 

olisi alunperin toivonut tai sillä hetkellä kuin olisi toivonut, mutta kuitenkin juuri 

niin kuin lopulta on parasta!”. 
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