
Tutkijaksi kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiöön 
 

Vilja Ruokolaisen pääaineet yliopistossa olivat musiikkitiede ja yhteiskuntapolitiikka 

(kulttuuripolitiikan maisteriohjelma). Tärkeimmät sivuaineet olivat suomen kieli, kasvatustiede, 

kolmas sektori ja naistutkimus, joista hän suoritti approbatur-opintokokonaisuudet. 

Naistutkimuksesta hän suoritti myös cum laude approbatur -kokonaisuuden. Ruokolainen aloitti 

opinnot vuonna 1997 ja valmistui filosofian maisteriksi vuonna 2007 ja yhteiskuntatieteiden 

maisteriksi vuonna 2008. Nykyinen työnimike on tutkija ja työpaikkana on kulttuuripoliittisen 

tutkimuksen edistämissäätiö Cupore, joka on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama.  

 

Opinnot 

 

Ruokolainen pyrki musiikkitieteeseen pitkällisen musiikkiharrastuksen takia. Aiemmin hän oli 

tekemässä pianonsoitosta ammattiopintoja silloisella konservatoriolla toisella asteella. Ensimmäisen 

yliopistovuoden hän olikin vielä kirjoilla myös konservatoriolla ja harjoitteli aktiivisesti soittoa. 

Mitään sen kummempaa ajatusta tulevaisuuden ammatista ei sinänsä ollut, vaan koko elämänsä 

musiikkia harrastaneena musiikki kiinnosti myös opiskelualana. Kun ammatinvalinta tuli 

ajankohtaiseksi, yhteiskuntapolitiikka valikoitui toiseksi pääaineeksi enemmän työelämään 

suuntautuneena vaihtoehtona. Yhteiskuntapolitiikka toi pätevyyden mm. hallinnollisiin tehtäviin, 

joihin musiikkitiede ei silloin valmiuksia tarjonnut. 

 

Vaikka Ruokolainen ei ollut aktiivinen opiskelijajärjestöissä, oli hän muuten ollut koko ajan paljon 

mukana yhdistystoiminnassa. Merkityksellisiksi osoittautuneet tekijät opinnoissa ovat vaihdelleet 

suuresti eri työtehtävien mukaan. Konkreettisia työelämätaitoja antoivat esimerkiksi tietokoneen 

käyttöön ja projektihallintaan liittyvät opinnot sekä suomen kielen opinnot. Tämän hetkisessä 

tutkijan työssä merkityksellisiä ovat olleet menetelmäopinnot. Vaihtovuosi Tukholman yliopistossa 

antoi puolestaan valmiuksia ruotsin kielen käyttöön tutkimustyössä. Musiikkitieteestä saatua 

substanssiosaamista Ruokolainen ei ole music management -opintoja lukuun ottamatta voinut 

varsinaisesti hyödyntää omaan tutkimustyöhönsä. Ruokolaisen mielestä musiikkitieteen tutkimusta 

tehdessä niiden merkitys olisi varmasti tärkeämpi. Tuottajan työn kannalta merkityksellisiä olivat 

erilaiset asiantuntijavierailut, ulkomaiset luennoitsijat ja music management -opinnot. 

Yhteiskuntapolitiikan opinnot puolestaan valaisivat sitä, miten suomalainen yhteiskunta toimii.  

 



Kaiken kaikkiaan yhteiskuntapolitiikan opinnot ovat ammatillisessa mielessä olleet tärkeämpiä 

musiikkitieteen opintoihin verrattuna. Musiikkitieteen opintoihin puolestaan oli harrastuneisuuden 

myötä intohimo, mikä oli myös tärkeää. Musiikkitiedettä ei sellaisenaan ollut varsinaisesti 

tarkoitettu antamaan valmiuksia Ruokolaisen alun perin valitsemalle alalle, joka on ollut pääosin 

tuotannollista tekemistä. Tuottajan työn kannalta Ruokolainen jäi opinnoiltaan kaipaamaan 

paikallisviranomaisten toimintatapoja, lainsäädäntöä ja taloushallintoa ynnä muita käytännön 

asioita. Musiikkitieteen opinnot antoivat hyvän pohjan lähinnä tutkijan työhön. Ruokolaisen 

opiskeluaikana musiikkitieteen opinnot alkoivat kuitenkin hivuttautua kouluttamaan opiskelijoita 

muuhunkin kuin pelkästään musiikkitieteilijän ammattiin.  

 

Aikaisempi työkokemus 

 

Ruokolainen on toiminut Itäisen tanssin aluekeskuksen tuottajana, osa-aikaisena kulttuuripolitiikan 

EU-hakemuksen laatijana Jyväskylän yliopistolla, osa-aikaisessa työssä Keitelejazzissa 

toiminnanjohtajana sekä Jyväskylän kaupunginteatterilla säestäjänä/teatterimuusikkona. Lisäksi 

hänellä on erilaisia toimistotyökokemuksia tanssin puolella. Luottamustehtävistä Ruokolainen 

mainitsi Keski-Suomen taidetoimikunnan varapuheenjohtajuuden.  

Ruokolaisen siirtyminen työelämään sujui hyvin nopeasti jo ennen valmistumista. Haasteen tarjosi 

se kuinka tehdä gradu töiden ohella, kun täysipäiväisiä töitä oli takana jo monta vuotta. Kuopion 

tanssin tuottajan työpaikan hakemisen tarkoituksena oli lähinnä hankkia työnhakukokemusta, joten 

valituksi tuleminen tuli yllätyksenä. Kyseessä oli kuitenkin suoraan oman alan tuottajatyö, joten 

paikan vastaanottaminen tuntui ilmeiseltä, vaikka opinnot olivatkin vielä kesken. Ruokolainen 

katsoo, että eniten työllistymiseen ovat vaikuttaneet harrastuneisuus, käytännön työhön 

suuntautuneisuus ja ennen kaikkea henkilökohtaiset suhteet. Esimerkiksi Keitelejazzissa hän siirtyi 

vapaaehtoistyöntekijästä musiikin laitoksen tukeman työharjoittelun kautta toiminnanjohtajaksi.  

 

Nykyinen työtehtävä  

 

Ruokolaisen nykyinen työnimike on tutkija. Tutkimustyö pitää sisällään lukemista, tiedonetsintää ja 

tiedon kokoamista, aineiston keruuta, analysointia, uuden tiedon tuottamista ja raportointia. 

Tutkimusaiheet tulevat erilaisista käynnissä olevista projekteista tai opetus- ja kulttuuriministeriön 

tarpeesta saada tietoa juuri tietystä aiheesta. Ruokolaisen tähänastisten projektitutkimusten aiheina 

on ollut selvitysten tekeminen freelancer-taiteilijoista ja siitä, millä tavalla kulttuuripalveluita 



tuotetaan kunnissa. Väitöskirjan tekemiseen verrattuna kyse ei ole monen vuoden tutkimuksista, 

vaan selkeästi aikataulutetuista periodisista tutkimusprojekteista. 

 

Ruokolaisen mukaan tutkimustyö vaatii tieteellistä luku- ja kirjoitustaitoa ynnä muita tutkijan 

taitoja ja kärsivällisyyttä. Myös kielitaito on tärkeää, sillä suurin osa taustatutkimuksesta on 

englanninkielistä ja Suomessa yhteiskunnallista oloista tehtävää tutkimusta on verrattava muihin 

vastaaviin pohjoismaisiin tutkimuksiin. Tässä Ruokolainen huomauttaa ruotsin kielen taidon 

tärkeyden.   

 

Suurin osa lisäkoulutuksesta on ollut itsenäistä kouluttautumista, kuten arvonlisäverolainsäädäntöön 

ja työehtosopimuksiin tutustumista. Ruokolainen on suorittanut myös Kuopion Sibelius-Akatemian 

Arts Management -opintoja koskien rahoitusta, henkilöstöjohtamista, tiedotusta ja markkinointia.  

 

Tulevaisuus 

 

Lyhyellä aikavälillä Ruokolaisella on tavoitteena toimia valtakunnallista tai vähintään alueellista 

kulttuuritoimintaa edistäen ja kehittäen. Tarkoituksena olisi myös suunnata takaisin enemmän 

tuotannollisiin tehtäviin. Myöhemmin uran loppupuolella edessä voisi olla mahdollisesti 

väitöskirjan tekeminen ja tutkijan ura. 

 

 

Kirjoittaneet Imre Lahdelma ja Tommi Nieminen 


