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Tutkielmani lähtee liikkeelle hypoteesista, jonka mukaan oululaiset korkeakouluopiskelijat eivät 

käy teatterissa. Tutkielmani tavoitteena on löytää selittäviä tekijöitä teatterissa käymättömyydelle 

ja tarjota hyödynnettävää tutkimustietoa aiheesta.  

  

Tutkimuksena pohjana käytin aiheesta tehtyjä muita tutkimuksia, joiden lopputulosten perusteella 

laadin olettamuksia siitä, mitkä tekijät voisivat olla selittäviä tekijöitä juuri oululaisen korkeakoulu-

opiskelijan teatterissa käymättömyydelle. Olettamuksieni perusteella laadin tiiviin kyselytutkimuk-

sen SurveyMonkey-palvelulla, ja tämän määrälliseen tutkimustapaan luokiteltavan kyselytutki-

muksen lähetin oululaisille korkeakouluopiskelijoille.   

 

Tutkielmani osiossa ”Tulokset ja analyysi” selostetaan kyselytutkimusten tuloksia ja verrataan 

niitä käytettyyn lähdeaineistoon. Johtopäätöksissä pohditaan tutkimuksen perusteella tärkeim-

miksi tekijöiksi nousseiden teatteriin lähtemättömyyttä selittävien syiden taustoja ja verrataan niitä 

Oulun kaupunginteatterin henkilöstön näkemyksiin. 

 

Tutkimuksessani kävi ilmi, että on vaikea osoittaa yhtä selkeää kaikkia opiskelijoita koskevaa 

tekijää teatterissa käymättömyydelle, mutta käymättömyyden taustalla vaikuttavat monet yksilön 

taustaan, ennakkokäsityksiin ja taloudellisiin resursseihin liittyvät syyt. 

 
 
 

Asiasanat: kvantitatiivinen tutkimus, korkeakouluopiskelija, teatteri 
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ABSTRACT 

Oulu University of Applied Sciences 
Degree Programme of media in Communication, Option of Media production 
 

 
Author: Elisa Heikkinen 
Title of thesis: Why Do Not Students in Oulu Go to Theatre? – Study about non-theatre goers and 
their reasons  
Supervisor: Pekka Isomursu 
Term and year when the thesis was submitted: Spring 2015 Number of pages: 46 + 3 
 

 
The basis of this study was a hypothesis claiming that students in Oulu do not visit the theatre. 
The purpose of the thesis was to find out the reasons why one does not go to theatre and also 
provide useful information about the subject. 
 
As the source of this study, already existing researches about the subject were used. The results 
of the literature were used to make presumptions considering the reasons the students in Oulu 
may have when it comes to not visiting theatre. By having these presumptions, it was possibly to 
make a compact survey research by using MonkeySurvey site. This quantitative survey research 
was sent to students at Oulu University and Oulu University of Applied Sciences. 
 
This study shows that it is difficult to point out only one clear reason explaining the factors stu-
dents have when it comes to not visiting theatre. In fact, there are many reasons in one’s back-
ground, preconceptions and financial resources influencing matter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: Quantitative research, student, theatre  
 



  

5 

SISÄLLYS 

1 JOHDANTO ........................................................................................................................... 6 

2 TUTKIMUKSEN TIETOPERUSTA ......................................................................................... 8 

2.1 Oulun kaupunginteatteri ............................................................................................. 8 

2.2 Oulun seudun korkeakoulut ........................................................................................ 9 

2.2.1 Oamk ........................................................................................................... 9 

2.2.2 Oulun yliopisto ............................................................................................. 9 

3 VIITEKEHYS ....................................................................................................................... 10 

3.1 Teatterissa kävijöiden määrä ja ikäjakauma ............................................................. 10 

3.2 Teatterissa käymättömyyden yleisimmät syyt .......................................................... 11 

4 TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT ....................................................................................... 13 

4.1 Tutkimusmenetelmät ................................................................................................ 13 

4.2 Kyselylomakkeen suunnittelu ................................................................................... 15 

5 KYSELYTUTKIMUKSEN TULOKSET JA ANALYYSI .......................................................... 17 

5.1 Taustatietoa vastaajista: sukupuoli ja opiskelupaikka............................................... 17 

5.2 Vastaajien harrastukset ............................................................................................ 18 

5.3 Teatterissa käynti lapsuudessa ja kahden viime vuoden aikana .............................. 20 

5.4 Kuinka paljon vastaajat ovat valmiita maksamaan teatterilipusta? ........................... 26 

5.5 Teatteria koskevat väittämät ..................................................................................... 28 

5.6 Millaisin termein vastaajat teatteria kuvailevat? ........................................................ 29 

5.7 Mitkä tekijät vähentävät opiskelijoiden teatterissa käyntiä? ...................................... 32 

5.8 Teatterin kanssa kilpailevat maksulliset vapaa-ajan aktiviteetit ................................ 35 

5.9 Mikä saisi opiskelijat lähtemään useammin teatteriin? ............................................. 36 

6 JOHTOPÄÄTÖKSET ........................................................................................................... 39 

6.1 Millainen on oululainen korkeakouluopiskelija? ........................................................ 39 

6.2 Raha ratkaisee? ....................................................................................................... 40 

6.3 Opitut arvot ja asenteet ............................................................................................ 41 

7 POHDINTA .......................................................................................................................... 43 

LÄHTEET ..................................................................................................................................... 45 

LIITTEET ..................................................................................................................................... 47 



  

6 

1 JOHDANTO 

Tutustuin teatterin monimuotoiseen maailmaan opinnäytetyöni produktio-osuuden kautta. Astues-

sani ensimmäisenä työpäivänäni sisään Oulun meren päällä seisovan kaupunginteatterin raken-

nuksen pääovista olivat teatteriin ja teatterissa käymiseen liittyvät mielikuvani negatiivisten ste-

reotypioiden värittämät. Halusin kuitenkin ottaa riskin, hypätä tuntemattomaan ja kehittää omaa 

kulttuurintuntemustani, ammatillista osaamistani ja perehtyä uuteen, aiemmista työelämän koke-

muksistani poikkeavaan organisaatioon. Riskinotto kannatti, ja sen aikaansaama kulttuurillinen 

herätyskokemus sai minut miettimään, miksen koskaan aiemmin ollut edes harkinnut teatterissa 

käymistä potentiaaliseksi vapaa-ajanviettotavaksi. 

 

Antiikin Kreikasta perustansa ja alkunsa saanut taidemuoto, teatteri, nähdään nykypäivänä elitis-

tisenä, keski-ikäisten naisten kuluttamana kulttuurin alana, joka teatteriin tutustumattomalle näyt-

täytyy vaikeasti lähestyttävänä ja jäykkänä instituutiona. Tutkielmani tavoitteena onkin tutkia teat-

teriin ja siellä käymiseen liittyviä asenteita, ennakkoluuloja ja niitä yksittäisiä tekijöitä, joiden poh-

jalta Oulun seudun korkeakouluopiskelijat muodostavat mielipiteensä Oulun kaupunginteatterista. 

Tutkielmassani haen ennen kaikkea selittäviä tekijöitä havainnollistamaan sitä, miksi oletusarvoi-

sesti useat korkeakouluopiskelijat eivät vapaa-ajallaan halua käydä teatterissa. 

 

Tutkielmani aiheen valintaan ja rajaukseen päädyin niin henkilökohtaisen mielenkiintoni kautta, 

kuin myös Oulun kaupunginteatterin johtotason henkilöiden kanssa käytyjen keskustelujen pohjal-

ta. Näissä epävirallisissa keskusteluissa esille nousi kysymys nuorten aikuisten ennakkoluuloista 

ja oletetusta haluttomuudesta teatterissa käymistä kohtaan. Opiskelijakaupunkina Oulu toimii 

asuinpaikkakuntana kymmenille tuhansille nuorille aikuisille, mutta Oulun kaupunginteatterin teet-

tämien kyselyiden ja selvitysten mukaan opiskelijoiden prosentuaalinen osuus kaikista teatterin 

asiakkaista ei suhteellisesti ole korkea.  

 

Oulun seudun korkeakouluopiskelijoiden teatterissa käymistä tutkiakseni päädyin toteuttamaan 

aineiston keräämisen strukturoituna kyselynä. Kvantitatiivinen tutkimus mahdollistaa numeerisen 

tiedon keräämisen aiheesta, jonka suhteen voidaan nähdä useiden mahdollisten perusmuuttujien 

olevan jo selvillä, mutta halutaan ensisijaisesti tutkia niiden määrällistä esiintyvyyttä ja painoarvoa 

sekä näiden muuttujien keskinäistä suhdetta. 
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Suomen teattereiden vuonna 2012 Taloustutkimus Oy:ltä teettämän, suomalaisten teatterissa, 

tanssiesityksissä ja oopperassa käyntiä mittaavan tutkimuksen mukaan Suomen 15 –79-vuotiaan 

väestön yleisimmät syyt teatterissa käymättömyyteen ovat kiinnostuksen sekä ajanpuute ja saa-

mattomuus. Suurimmaksi kilpailijaksi teatterissa käynnille nousi tutkimuksen perusteella illanviet-

to kotona. (Nummela 2012, viitattu 5.3.2015.) Tutkielmani lähtökohtana oletan edellä mainittujen 

syiden nousevan esiin myös oululaisten korkeakouluopiskelijoiden kohdalla, mutta kysymyk-

senasettelussa huomioin tutkittavan perusjoukon luonteen ja sitä profiloivat elementit.  

 

Tutkielmani tavoitteena on tarjota tietoa Oulun kaupunginteatterille paikallisten korkeakouluopis-

kelijoiden asenteista ja niistä lähtökohdista ja arvoista, joiden perusteella teatterissa käynti karsiu-

tuu pois vapaa-ajan aktiviteettitien joukosta. Toivon tutkimustuloksieni mahdollistavan entistä 

paremmin kohdennetun markkinoinnin kehittämisen ja suuntaamisen paikallisille korkeakoulu-

opiskelijoille. Korkeakouluopiskelijat ovat suuri potentiaalinen asiakasryhmä, jonka kulutustottu-

musten ja vapaa-ajan viettoon liittyvien rajoitteiden ja kriteerien ymmärtäminen parantaa Oulun 

kaupunginteatterin mahdollisuuksia kasvattaa tämän asiakasryhmän mielenkiintoa ja aktivoida 

sitä teatterissa käymiseen. 

 

Keskeisinä lähteinä tutkielmani teossa käytän muita aiheista tehtyjä tai sitä sivuavia tutkimuksia ja 

raportteja sekä Oulun kaupunginteatterin työntekijöiden haastatteluja. Käytän myös määrällistä 

tutkimusta, tutkimustyötä sekä tieteellistä kirjoittamista käsittelevää kirjallisuutta pohjana tutkimus-

työlleni.  

 

Tutkielman aluksi esittelen Oulun kaupunginteatterin historiaa ja toimintaa. Viitekehyksenä avaan 

tietoutta teatterialan toimintaympäristöstä ja kuluttajakäyttäytymisestä muiden aiheesta tehtyjen 

tutkimusten ja selvitysten avulla. Varsinaisessa tutkimusosiossa tuon esille kyselytutkimuksen 

tulokset sekä näiden pohjalta muodostettavat tulokset ja johtopäätökset.  
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2 TUTKIMUKSEN TIETOPERUSTA 

Seuraavaksi pohjustan tutkimusta avaamalla Oulun kaupunginteatterin toimintaa sekä kertomalla 

lyhyesti Oulun yliopistosta ja Oulun ammattikorkeakoulusta 

2.1 Oulun kaupunginteatteri  

Oulun kaupunginteatteri on Pohjois-Suomen suurin ammattiteatteri, ja Suomen ammattiteatteri-

verkostossa se lasketaan yhdeksi suurista ammattiteattereista. Osakeyhtiömuotoisena se on 

toiminut vuodesta 2012 lähtien, jota ennen se toimi hallintomalliltaan täyskunnallisena teatterina. 

Oulun kaupunginteatterin toimitusjohtajana on Tuija Hyppönen, ja taiteellisena johtajana kaupun-

ginteatterissa toimii Kari-Pekka Toivonen. (Oulun kaupunginteatteri 2015a, viitattu 1.3.2015.) 

 

Oulun kaupunginteatterissa on neljä näyttämöä: Suuri näyttämö, Pieni näyttämö, Vinttikamari ja 

Pikisali. Suuren näyttämön kapasiteetti on 527 katsojapaikkaa, kun taas pienimmän näyttämön, 

Vinttikamarin, katsomoon mahtuu 50–100 katsojaa. Kaupunginteatterissa on vuosittain noin kah-

deksan ensi-iltaa, sekä 350–400 esitystä. Oulun Kaupunginteatterissa käy vuosittain 70 000–

80 000 katsojaa. (Oulun kaupunginteatteri 2015a, viitattu 1.3.2015.) 

 

Oulun kaupunginteatteri on jo 34 vuoden ajan järjestänyt Suomen vanhinta ja Euroopan suurim-

piin lukeutuvaa lastenteatterifestivaalia, Oulun lasten ja nuorten teatterifestivaalia. (Oulun kau-

punginteatteri 2015a, viitattu 1.3.2015.) 
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2.2 Oulun seudun korkeakoulut 

Oulun seudulla toimii kolme korkeakoulutusta tarjoavaa tahoa: Oulun ammattikorkeakoulu Oamk, 

Oulun yliopisto sekä Diakonia-ammattikorkeakoulu. Tutkimuksessani keskityn kahden ensimmäi-

sen korkeakoulun opiskelijoihin. 

 

2.2.1 Oamk 

Oulun ammattikorkeakoulussa opiskelee 8500 opiskelijaa ja se työllistää 640 henkilöä. Oamkissa 

on mahdollista opiskella kulttuurialaa, liiketaloutta, luonnonvara-alaa, sosiaali- ja terveysalaa sekä 

tekniikkaa. Yhteensä Oamkissa voi opiskella 28:aa eri koulutusohjelmaa, joista kolme on englan-

ninkielisiä. (Oulun ammattikorkeakoulu 2015, viitattu 1.3.2015.) 

 

Oamkin esittelystä käy ilmi, että noin 90 % opiskelijoista on lähtöisin Pohjois-Suomesta ja noin 75 

% Pohjois-Pohjanmaalta. (Oulun ammattikorkeakoulu 2015, viitattu 1.3.2015). 

2.2.2 Oulun yliopisto 

Oulun yliopisto on perustettu vuonna 1958. Opiskelijoita Oulun yliopistossa on 15 365 ja opiskella 

voi 46 koulutusohjelmassa ja 70:llä eri tieteenalalla. Koulutusohjelmia ovat lääketieteellinen, 

kauppatieteellinen, kasvatustieteellinen, luonnontieteellinen, humanistinen, hammaslääketieteelli-

nen, teknillistieteellinen ja terveystieteet. (Oulun yliopisto 2015, viitattu 1.3.2015.) 

 

Oulun yliopiston opiskelijoista kolme neljästä on lähtöisin Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin 

maakunnista (Oulun yliopisto 2015, viitattu 1.3.2015). 
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3 VIITEKEHYS 

3.1 Teatterissa kävijöiden määrä ja ikäjakauma 

Taloustutkimus Oy:n vuonna 2012 tekemän suomalaisten teatterissa, tanssiesityksissä ja ooppe-

rassa käyntiä mittaavan tutkimuksen mukaan haastatelluista 15–79-vuotiaista suomalaisista 49 % 

oli kuluneen vuoden aikana käynyt teatterissa, tanssiesityksessä ja/tai oopperassa vähintään 

kerran. Vastaava luku vuoden 2007 tutkimuksessa oli 46 %. Haastatteluun vuonna 2012 vastan-

neista 45 % ilmoitti, ettei ollut osallistunut tutkittuihin kulttuuriaktiviteetteihin kertaakaan viimeisen 

vuoden aikana. (Nummela 2012, viitattu 5.3.2015.) 

 

Tutkimuksesta selviää, että aktiivisimmin teatterissa ja kulttuuritilaisuuksissa käyvät naiset ja 45–

64-vuotiaat. Aktiivisimmin teatterissa, tanssiesityksissä ja oopperassa käyviä yhdistää myös kor-

kea koulutus sekä asuminen Etelä-Suomessa. Vuoden 2012 tutkimus nostaa esille myös hieman 

yllättäen opiskelijoiden ja koululaisten suhteellisen korkean määrän tutkittujen kulttuuripalveluiden 

kävijöiden joukossa. Tutkimukseen osallistuneista opiskelijoista 55 % oli käynyt teatterissa, tans-

siesityksissä tai oopperassa vähintään kerran viimeisen vuoden aikana. Vuonna 2007 ainoastaan 

33 % vastanneista opiskelijoista ilmoitti käyttäneensä kyseisiä palveluja. (Nummela 2012, viitattu 

5.3.2015.) 

  

Teatterin tiedotuskeskuksen tekemistä Teatteritilastoista käy ilmi, että vuonna 2012 puheteatteri-

esityksiin myytiin lippuja kaiken kaikkiaan 3 105 754 kappaletta. Määrä on edellisiä vuosia suu-

rempi, mutta tilastoihin vaikuttavat muun muassa tilastoissa huomioitavien teatterien määrän 

kasvu. (Teatterin tiedotuskeskus 2015, viitattu 3.3.2015) 

 

Teatterin katsojaluvut ja näiden vuosittaiset muutokset ovat teatterialalla normaalia kausivaihte-

lua, ja tähän vaihtuvuuteen vaikuttavat jopa yksittäisten esitysten suosio.  Pidemmän aikavälin 

tarkastelu katsojatilastojen kehityksessä antaakin näin ollen luotettavamman ja katsojatilastoja 

tarkemmin avaavan kuvan teatterien yleisömääristä ja näiden muutoksista. (Teatterin tiedotus-

keskus 2013, viitattu 3.3.2015) 
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3.2 Teatterissa käymättömyyden yleisimmät syyt 

Heli Metsäpelto (2010) on pro gradu -tutkielmassaan ”Kulttuuritilaisuuksien ei-kävijät” paneutunut 

aihepiiriltään hyvin läheisesti käsittelemääni tutkimuskohteeseen. Metsäpellon tutkielmassaan 

esille tuomat näkökulmat ja päätelmät ovat lähellä omia empiirisiä havaintojani. Nuoret aikuiset 

profiloivat teatterissa käymisen yläluokan harrastukseksi ja näkevät tyypillisen teatterikävijän 

olevan iältään huomattavasti omaa ikäluokkaansa vanhempi. Näin ollen he eivät koe itseään 

tyypillisenä teatteriasiakkaana eivätkä he pysty samaistumaan teatteriyleisöön. (Metsäpelto 2010, 

77.) 

 

Vapaa-ajan merkitys ja sen vapaamuotoisuus, spontaanius ja aikatauluttomuus määrittävät nuor-

ten aikuisen valintoja ja vähentävät teatterissa käymisen mielekkyyttä muiden vaihtoehtojen rin-

nalla. Vapaa-aika halutaan viettää ilman aikataulurasitteita, joita teatterissa käymisen nähdään 

aiheuttavan verraten muihin aktiviteetteihin. (Metsäpelto 2010, 79–80.)  

 

Oulun kaupunginteatterin markkinointipäällikkö Maarit Hyvönen näkee myös suurimpana kilpaili-

jana ja syynä nuorten aikuisten teatterissa käymättömyydelle vapaa-ajan muut aktiviteetit, kuten 

elokuvat. Hän nostaa esille myös teatterilippujen hinnat yhtenä pääkriteerinä olla käymättä teatte-

rissa. (Hyvönen, haastattelu 18.2.2015.) 

 

Oulun kaupunginteatterin toimitusjohtajan Tuija Hyppösen esille nostamat syyt korkeakouluopis-

kelijoiden teatterissa käymättömyyteen ovat hinta sekä kilpailuasetelma muiden vapaa-

ajanviettomahdollisuuksien suhteen. Hyppönen tuo esille myös mahdollisuuden, että taustoiltaan 

muualta Ouluun opiskelevaan muuttaneet nuoret aikuiset eivät tunne entuudestaan paikallista 

teatteritoimintaa eivätkä tästä syystä osaa lähteä teatteriin. Yhdeksi syystä hän nostaa esille 

myös ennakkoluulot teatterissa käymistä kohtaan: teatterissa käyminen koetaan hienoksi ja teat-

teri nähdään vaikeasti lähestyttävänä paikkana. (Hyppönen, haastattelu 18.2.2015) 

 

Taloustutkimuksen tekemän tutkimuksen mukaan yleisin syy teatterissa käymättömyyteen on 

kiinnostuksen puute. Vuoden 2012 tutkimukseen osallistuneista teatterissa käymättömistä 32 % 

vastasi kiinnostuksen puutteen olevan suurin yksittäinen tekijä teatterissa käymättömyydelle. 

Toiseksi suurimmaksi syyksi esille nousi vastausvaihtoehto ”Ei tule lähdettyä”. Kolmanneksi suu-

rin tekijä oli ajanpuute. (Nummela 2012, 5.3.2015.) 
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Oulun kaupunginteatterin henkilöstön haastatteluissa yhdeksi suurimmaksi mahdolliseksi syyksi 

teatterissa käymättömyydelle mainittiin lippujen hinta, mutta Taloustutkimuksen tutkimuksen mu-

kaan lippujen hintojen kalleus ei noussut merkittäväksi syyksi käymättömyyteen. Ainoastaan 7 % 

teatterissa käymättömistä vastaajista oli määritellyt lippujen hinnan kriteeriksi teatterissa käymät-

tömyydelleen. (Nummela 2012, 5.3.2015.) 

 

Metsäpelto toteaa tutkimuksessaan, etteivät teatterilippujen hinnat ole este teatterissa käymiselle, 

vaan suurempi merkitys on esitysten sisällöllä. Teatterilippujen hinnan sijasta tärkeämmäksi kri-

teeriksi nousi lippujen saatavuus: lippujen saaminen nähtiin työlääksi ja ennakkoon lippujen va-

raaminen vähensi vapaa-ajan spontaaniutta. (Metsäpelto 2010, 82–83.) 

 

Suomen kulttuurirahaston vuonna 2013 teettämässä tutkimuksessa, jossa kartoitettiin suomalais-

ten suhdetta taiteeseen ja kulttuuriin, tutkittiin myös, millaisten esteiden ihmiset kokivat elämäs-

sään vaikeuttavan kulttuuripalveluiden käyttöä. Tutkimuksessa esille nousevat syyt tukevat jo 

aiemmin tässä tutkielmassa esille nostettuja tekijöitä teatterissa käymättömyydelle: lippujen hin-

nan kalleus, muiden harrastusten viemä aika ja resurssit ja vähäinen kiinnostus. Muita tärkeimpiä 

esteitä kulttuuripalveluiden käytölle olivat pitkät matkat ja tarjonnan sopimattomuus itsel-

le.(Suomen kulttuurirahasto 2013, viitattu 5.3.2015.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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4 TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT 

Tutkielmaani koskevia tai sen aihetta hyvin läheisesti käsitteleviä tutkimuksia ja selvityksiä löytyy 

kartoittamisen perusteella useita. Esimerkiksi Metsäpellon tutkimuksen aihepiiri, lähtökohdat ja 

tutkimustulokset ovat hyvin lähellä omaa tutkielmaani. Vastaavien ja samantapaisten tutkimusten 

paljoudesta huolimatta koen korkeakouluopiskelijoiden teatterikäymättömyyttä ja asenteita kartoit-

tavan ja avaavan tutkielman teon perustelluksi ja tarpeelliseksi. Tavoitteenani ei ole toistaa samo-

ja tutkimuksia tai kyseenalaistaa aiempien tutkimusten tuloksia, vaan ennen kaikkea syventää 

näiden tutkimusten pohjalta saatua tietoa ja soveltaa ja testata tuloksia oululaisten korkeakoulu-

opiskelijoiden suhteen.  

 

Tutkielman aiheen valintaan olennainen tekijä oli Oulun kaupunginteatterin johtohenkilöstön mie-

lenkiinto nuorten aikuisten teatterissa käymättömyyden syistä. Huolimatta aiemmista aihetta kos-

kevista tutkimuksista on kysymys teatterin houkuttavuuden ja kiinnostavuuden vähyydestä kor-

keakouluopiskelijoiden keskuudessa edelleen ajankohtainen. Tutkimuskohteena Oulun seudun 

korkeakouluopiskelijat on mielenkiintoinen, sillä vaikka se rajaa selkeän perusjoukon, joka voi-

daan laskea yhteisen nimittäjän, korkeakouluopiskelijan, alle, se on siitä huolimatta joukkona 

hyvin heterogeeninen. 

 

Lähteinä ja viitepohjana käyttämieni tutkimusten avulla pystyn tutkielmassani  keskittymään tar-

kasti esille nousseisiin yksittäisiin tekijöihin, joiden on nähty selittävän teatterissa käymättömyyttä. 

Tutkielmani tavoitteeksi otan ennen kaikkea näiden tiedossa olevien syiden vertaamisen oululais-

ten korkeakouluopiskelijoiden kokemuksiin ja käymättömyyttä selittäviin tekijöihin. Tutkin yksittäis-

tien vaikuttimien syy-seuraussuhteita, keskinäistä tärkeysjärjestystä ja haen eritaustaisten opiske-

lijoiden lähtökohdista selittävää tekijää tutkimuksessa mahdollisesti esiin nouseville eroille teatte-

rissa käymättömyyden syistä. 

 

4.1 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimusmenetelmänä tutkielmalleni toimii määrällinen tutkimus. Tutkimusmenetelmän valintaan 

vaikutti ennen kaikkea tutkielmani tiedonintressi: tutkimuksella tavoitellaan tietoa, joka voidaan 
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esittää numeraalisessa muodossa ja jonka avulla voidaan selittää tutkittavien ihmisten toimintaa 

kausaalisesti.  

 

Tutkimus toteutettiin käytännössä strukturoituna kyselylomakkeena. Tästä menetelmästä käyte-

tään lähteistä riippuen myös nimitystä survey-tutkimus, jolla viitataan siihen, että kysely on stan-

dardoitu eli vakioitu. Vilkka (2005, 73) viittaa kirjassaan Hirsjärveen, Remekseen ja Sajavaaraan 

(2004) ja kertoo, että vakioimisella tarkoitetaan kyselyn toteuttamista kaikilta kyselyyn vastaavilta 

täsmälleen samalla tavalla, säilyttäen saman asiasisällön jokaisessa kyselyssä. Kyselymenetel-

män valintaan vaikutti sen soveltuvuus, kun kyseessä on suuri ja hajallaan oleva ihmisryhmä.  

 

Kyselytutkimus toteutettiin sähköisenä kyselytutkimuksena SurveyMonkey-palvelun avulla. Sur-

veyMonkey valikoitui käytettäväksi tutkimusgeneraattoriksi sen helppokäyttöisyyden, selkeyden ja 

vastausten monipuolisten analysointimahdollisuuksien takia. Kyselytutkimus lähetettiin sähköpos-

titse kaikille Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijoille sekä sitä jaettiin sähköisessä muodossa 

Oulun ylioppilaskunnan Facebook-sivulla. Kyselytutkimuksen toivottiin tavoittavan mahdollisim-

man laaja osa tutkimuksen kohteena olevasta ihmisryhmästä, jotta otannasta saataisiin riittävän 

laaja tarjoamaan pätevää tietoa tutkittavasta aiheesta.  

 

Kyselytutkimuksen otannalle ei lähtökohtaisesti määritelty ylärajaa, koska olettamuksena ja pel-

kona oli, ettei vastauksia tulisi edes niin paljon, että ylärajan määrittämiselle olisi tarvetta. Otan-

nan suuri määrä on nähtävissä tutkimuksen kannalta ja sen päämäärät huomioiden ainoastaan 

positiivisena seikkana: Soinisen (1995, 106) mukaan mitä heterogeenisempi tutkimusjoukko on, 

sitä suurempi otos vaaditaan ja samoin on myös, jos tutkimuksessa halutaan tarkastella yhtä 

aikaa useampia eri tekijöitä. 

 

Soinisen (1995, 106–107,171) kirjassa havainnoidaan myös perusjoukon jo otoskoon välistä suh-

detta ja tuodaan esille Krejcien ja Morganin vuonna 1970 kyseisestä aiheesta julkaistu laskennal-

linen taulukko. Tämän tutkielman luvussa kaksi on avattu tutkimuksen tietoperustaa, ja siellä 

kerrotaan Oulun ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston Internet-sivuillaan ilmoittamat opiskeli-

jamäärät. Näiden tietojen perusteella näissä kouluissa opiskelijoita on yhteensä noin 23 865, 

mikä on näin ollen tämän tutkimuksen perusjoukon suuruus. Soinisen kirjassa julkaistun Krejcien 

ja Morganin taulukosta selviää, että heidän mukaansa suositeltava otoskoko 20 000:n perusjou-

kolle on 377. Kirjassa lainataan Jyrinkiä ja huomautetaan, ettei taulukon laadinnassa ole huomioi-
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tu kaikkia otannan suuruutta määrittäviä kriteerejä. Aineiston edustavuutta ei suuri otoskoko 

myöskään korjaa, jos aineiston poimintaan liittyy harhaa tai jos vain tietynlaiset vastaajat ovat 

ottaneet osaa tutkimukseen. 

 

4.2 Kyselylomakkeen suunnittelu 

Määrällisessä tutkimuksessa tärkeintä on kyselylomakkeen suunnittelu. Oletusarvoista on, että 

tutkija tietää tutkimuksensa tavoitteen ja hahmottaa sen, mihin kysymyksiin hän on hakemassa 

vastauksia.  

 

Tutkimuksessani tärkeitä ovat taustamuuttujat, eli selittävät tekijät, kuten harrastukset ja lapsuu-

denperheen suhtautuminen teatterissa käymiseen, koska näillä on vaikutusta tutkittaviin asioihin, 

selitettäviin muuttujiin.  

 

Kyselylomakkeen kysymysmuotoiluna toimii pääosin monivalintakysymys. Näissä monivalintaky-

symyksissä vastaaja saa valmiit vastausvaihtoehdot, joista hän valitsee itselleen parhaiten sopi-

van vaihtoehdon. Useissa kysymyksissä on mahdollista valita useampi vastausvaihtoehto. Yh-

dessä kysymyksessä vastaajaa pyydetään arviointiasteikkoa käyttäen ilmoittamaan kantansa 

esitettyihin väittämiin.  

 

Kyselylomakkeen yhdeksi tärkeäksi kriteeriksi nousi lomakkeen toteuttaminen yksinkertaisena ja 

selkeänä. Ajatuksen taustalla oli tehdä kyselystä vastaajilleen mahdollisimman helposti lähestyt-

tävä ja miellyttävä ja näin ollen optimoida vastaajien mielenkiinto kyselytutkimusta kohtaan. Pel-

kona oli, että vastaajat pelästyvät liian raskaita kysymyksenasetteluja ja suuria kysymysmääriä 

sekä ettei heillä ole tarpeeksi motivaatiota saattaa paljon aikaa ja vaivaa vaativaa kyselytutkimus-

ta loppuun. Edellä mainituista syistä kysymysten määrä rajattiin kymmeneen: kysymyksiin vas-

taaminen vie alle viisi minuuttia, mutta huolella kysymykset valikoiden niiden pohjalta saadaan 

riittävästi haluttua aineistoa ja tutkimustietoa analysointia ja johtopäätöksiä varten. Kysymyksen 

asettelun taustalla on tavoite saada vastauksista vertailukelpoisia ja yksiselitteisesti tulkittavia.  

 

Kyselylomakkeen kysymykset pohjautuvat suurelta osin aiempiin aiheesta tehtyihin tutkimuksiin 

ja kysymystenasettelun lähtökohtana on pureutua suoraan itse kysymykseen: ”Miksi et käy teatte-
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rissa?”  Aiempien, omaa tutkimustani vastaavien tutkimusten tulokset loivat hyvän pohjan ja ne 

nostivat esille näkökulmia ja mahdollisia syitä teatterissa ja kulttuuritilaisuuksissa käymättömyy-

delle. Omassa tutkimuksessani pystyinkin jo suoraan kysymyksissä paneutumaan pelkästään 

käymättömyyden syihin ja ennen kaikkea tutkimaan, kuinka hyvin nämä muissa lähteissä tärkeik-

si käymättömyyden kriteereiksi nostetut syyt toteutuvat ja pitävät paikkansa oululaisten korkea-

kouluopiskelijoiden keskuudessa. 

 

Tutkimuksessa kartoitetaan aluksi vastaajan taustatietoja: opiskelupaikka, harrastukset, vastaa-

jan teatterissa käynnit viimeisen kahden vuoden aikana sekä lapsuudenperheen aktiivisuus teat-

terissa käymiseen. Erityisesti lapsuuden tottumusten perusteella tutkimuksessa pyritään löytä-

mään yhteneväisyyttä selittämään vastaajan nykyisiä arvoja ja asenteita teatteria kohtaan. Teat-

terilippujen hintaan liittyvän kysymyksen taustalla on havainnoida opiskelijoiden suhdetta teatteri-

lippujen hintoihin, eli kuinka paljon teatterikokemuksesta oltaisiin valmiit maksamaan. Seuraavis-

sa kysymyksissä painoarvo on aiemmalla tutkimustiedolla, jonka perusteella kysymyksissä esille 

nostetut näkökulmat ja väittämät on valikoitu mukaan tutkimukseen.  
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5 KYSELYTUTKIMUKSEN TULOKSET JA ANALYYSI 

Kyselytutkimus toteutettiin 15.–22.4.2015. Kyselylomake lähetettiin sähköisenä kaikille Oulun 

ammattikorkeakouluopiskelijoille keskiviikkona 15.4., samoin kuin myös kaikille yliopisto-

opiskelijoille heidän sähköpostilistaansa hyödyntäen. Tutkimus ei kuitenkaan tavoittanut sähkö-

postitse yliopisto-opiskelijoita heidän sähköpostiasetustensa ja viestiensä valvontaan liittyvien 

säännösten vuoksi. Tieto yliopiston opiskelijoille lähetetyn sähköpostiviestin estymisestä saapui 

maanantaina 20.4., jolloin yhteydenotto Oulun ylioppilaskunnan viestintävastaavaan mahdollisti 

kyselytutkimuksen levittämisen yliopisto-opiskelijoille Facebookin ”OYY”-ryhmän kautta. Face-

bookin kautta jaettuna kyselytutkimus tavoitti teoriassa maksimissaan noin 3000 yliopisto-

opiskelijaa, mikä on kuitenkin vain viidesosa yliopiston kirjoilla olevien opiskelijoiden määrästä.  

 

SurveyMonkey-palvelulla toteutettu tutkimus keräsi vastauksia yhteensä 616 kappaletta, joista 

tulosten lopullista analyysia varten poistettiin keskeneräisyyden takia 23 kappaletta. Hyväksytty-

jen vastausten kokonaislukumäärä oli siis 593 vastausta. Hyväksytyistä vastauksista 24 tuli yli-

opisto-opiskelijoilta ja 569 ammattikorkeakouluopiskelijoilta. SurveyMonkey - palvelun ilmaisver-

sio tarjosi vastausten saatavuuden ja näkyvyyden maksutta vain ensimmäisen sadan vastauksen 

osalta, joten ennakko-odotuksia huomattavasti suuremman otannan vuoksi palveluntarjoajalta 

ostettiin yhden kuukauden ajaksi maksulliset lisäominaisuudet kaikkien vastaustulosten saami-

seksi mukaan tutkimukseen.  

 

5.1 Taustatietoa vastaajista: sukupuoli ja opiskelupaikka 

Kyselytutkimus tavoitti tulosten perusteella parhaiten Oulun ammattikorkeakouluopiskelijat, 95,84 

% kaikista vastaajista ilmoitti opiskelupaikakseen ammattikorkeakoulun. Kyselytutkimukseen 

vastasivat enemmistönä naispuoliset opiskelijat, kaikkien naisten yhteenlaskettu vastausprosentti 

on 70,99 %. Yliopisto-opiskelijoiden pieni vastausprosentti selittyy mitä todennäköisimmin heikolla 

tavoitettavuudella.   
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KUVIO 1. Taustatietoa vastaajista. Vastaajien enemmistö on ammattikorkeakoulussa opiskelevia 
naisia. 

Taustatiedoissa nähtiin tärkeänä mitata vastaajien sukupuolijakaumaa, koska tutkimuksessa 

käytetyissä lähteissä ja taustatiedoissa nostettiin usein esiin naisten korkeampi mielenkiinto teat-

teria kohtaan. Näin ollen vastauksia analysoitaessa pystyttiin havainnoimaan mahdollisia suku-

puoleen liittyviä eroavaisuuksia. Korkeakouluopiskelijat eroteltiin yliopisto- ja ammattikorkeakou-

luopiskelijoiden kesken, jotta nähtäisiin mahdollisia eroavaisuuksia näiden kahden eri korkeakou-

lun opiskelijoiden asenteiden ja tottumusten välillä. Yliopiston vastausprosentin jäädessä kuiten-

kin todella vähäiseksi, (4,16 %) ei validia vertailua opiskelupaikkakohtaisista eroista pystytty te-

kemään. (Kuvio 1.) 

 

5.2 Vastaajien harrastukset 

Kyselytutkimuksen toinen kysymys käsitteli vapaa-ajan harrastuksia. Kysymyksen tarkoituksena 

on mitata vastaajien vapaa-ajan viettotapoja ja kulttuurin osuutta vastaajien arjessa. Kysymyk-

seen oli mahdollisuus valita vastausvaihtoehdoksi useamman annetuista vaihtoehdoista, sekä 

myös valita vastausvaihtoehto ”Muu, mikä?”  

 

Suurin osa vastaajista eli 69,81 % ilmoitti harrastavansa urheilua. Lähes samoihin prosenttiluke-

miin, 68,80 %, nousi vastausvaihtoehto ”Elokuvat/Tv”. Vaihtoehto ”Tietokone/Internet” oli vastaa-
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jien keskuudessa kolmanneksi suosituin harrastus 63,24 prosentin osuudella. ”Teatteri/Tanssi”-

vastausvaihtoehdon valitsi 12,82 % vastaajista ja se oli toiseksi vähiten suosittu vastausvaihtoeh-

to. Kaikista vaihtoehdoista vähiten vastaajat ilmoittivat harrastavansa taidetta: vastausvaihtoehto-

na se sai äänistä 10,29 %. (Kuvio 2.) 

 

 

KUVIO 2. Kaikkien vastaajien harrastusten jakautuminen  

Kysymyksessä ”Muu” – vastausvaihtoehdon valitsi 14,84 % vastaajista (Kuvio 2). Kirjoituskent-

tään täsmentäviksi vastauksista annettiin muun muassa luontoon, lemmikkieläimiin, kotitalousas-

kareisiin ja ystäviin liittyviä vastauksia.     
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5.3 Teatterissa käynti lapsuudessa ja kahden viime vuoden aikana 

Kolmas kysymys kartoittaa lapsuudessa tehtyjen teatterivierailujen esiintyvyyttä. Tutkimuksessa 

etsitään yhteyttä lapsuudessa opittujen harrastusten ja asenteiden vaikuttavuudesta aikuisiällä ja 

siitä, ovatko lapsuuden mahdolliset teatterivierailut kenties luoneet pohjaa ja kiinnostusta teatteria 

kohtaan. 

 

Kaikista vastaajista 1,69 % ilmoitti käyneensä lapsuudessaan usein teatterissa. Säännöllisesti 

teatterissa kertoi vierailleensa 4,55 %. Eniten vastauksia kertyi vaihtoehdolle ”Hyvin harvoin” 

34,57 %:lla. (Kuvio 3.) 

 

KUVIO 3. Kaikkien vastaajien lapsuuden teatterivierailut 

 

Neljännessä kysymyksessä mitataan vastaajien nykyistä aktiivisuutta teatterivierailujen suhteen. 

Suurin osa vastaajista eli 41,99 % ilmoittaa, ettei ole käynyt kertaakaan teatterissa viime kahden 

vuoden aikana. 36,09 % kertoo käyneensä teatterissa 1–2 kertaa. Vastausvaihtoehdon ”Yli 10 

kertaa” valitsi vähemmistö vastaajista eli 2,70 %. (Kuvio 4.) 
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KUVIO 4. Kaikkien vastaajien teatterivierailut viimeisen kahden vuoden aikana 

 

Pelkästään naisvastaajien aktiivisuutta teatterissakäyntiä kohtaan havainnoiden naiset kävivät 

miehiä useammin teatterissa tutkitun ajanjakson aikana. Naisten enemmistö eli 40,14 % vastasi 

vierailleensa teatterissa kerran tai kaksi kahden viime vuoden aikana. (Kuvio 5.) Miesvastaajien 

enemmistö 56,98 %:lla ei ollut vieraillut kertaakaan teatterissa, ja 1–2 kertaa käyneiden osuus 

miehissä oli 26,16 % (Kuvio 6). Vaikka nais- ja miesvastaajien ero teatterikäyntien määrässä ei 

ole niin suuri kuin lähtökohtaisesti voisi olettaa, osoittaa se kuitenkin yhteneväisyyttä esimerkiksi 

Taloustutkimus Oy:n teettämän kyselytutkimuksen kanssa, jossa myös käy ilmi naisten suurempi 

prosentuaalinen osuus teatterikävijöiden keskuudessa (Nummela 2010, viitattu 22.4.2015). 
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KUVIO 5. Naisvastaajien vierailut teatterissa 

 

KUVIO 6. Miesvastaajien teatterivierailut 

 

Lapsuudessaan säännöllisesti tai usein teatterissa vierailleiden vastaajien enemmistö 40,54 % 

kertoi käyneensä teatterissa viimeisen kahden vuoden aikana 3 – 5 kertaa, mikä on enemmän 

kuin kaikkien vastaajien keskiarvo (Kuvio 7). Vastaavasti opiskelijat, jotka lapsuudessaan eivät 
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koskaan vierailleet perheensä tai sukulaistensa kanssa teatterissa, eivät käy siellä usein myös-

kään nykypäivänä: 65,64 % näistä vastaajista ei ollut käynyt teatterissa yhtään kertaa viimeisen 

kahden vuoden aikana. (Kuvio 8.) Lyytisen, Korkiakankaan ja Lyytisen (2000,152) kirjassa ”Nä-

kökulmia kehityspsykologiaan” kerrotaan perheen ja vanhempien merkityksestä mallioppimisessa 

ja toimintatapojen omaksumisessa.  Kirjassa kerrotaan lapsen sisäistävän vanhempiensa käyttäy-

tymisen sisäiseksi toimintamalliksi, jotka ohjaavat jatkossa hänen omaa käyttäytymistään. Van-

hemmat myös pystyvät estämään tai vaihtoehtoisesti mahdollistamaan erilaiset virikkeet kotona 

ja kodin ulkopuolella ja näin ollen vaikuttamaan lapseen. (Lyytinen ym. 2000,150.) Näin ollen 

voidaankin päätellä, että kotona opitut mallit vaikuttavat esimerkiksi halukkuuteen vierailla teatte-

rissa. 

 

 

KUVIO 7. Säännöllisesti tai usein teatterissa lapsuudessaan vierailleet opiskelijat 
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KUVIO 8. Ei koskaan lapsuudessaan teatterissa vierailleiden opiskelijoiden tulokset. 

Teatterissa yli kymmenen kertaa vierailleiden opiskelijoiden kyselylomakkeen vastauksia tutkies-

sa on nähtävissä, että heistä keskimääräistä huomattavasti suurempi osa eli 75 % kertoi harras-

tavansa teatteria (Kuvio 9.). Yli kymmenen kertaa vierailleista enemmistö on naisia ja miehiä on 

vain 18,75 %. Vähemmistövastaajiksi jääneet yliopiston edustajat ovat hyvin edustettuina yli 

kymmenen kertaa teatterissa käyneiden joukossa, sillä 25 % näistä on yliopistonaisia (Kuvio 10.). 

Tämän voidaan toki olettaa johtuvan myös kyselyyn vastanneiden yliopistonaisten jo lähtökohtai-

sesta kiinnostuksesta teatteria kohtaan. 
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KUVIO 9. Yli kymmenen kertaa viimeisen kahden vuoden aikana teatterissa vierailleiden harras-
tukset 

 

 

KUVIO 10. Yli kymmenen kertaa viimeisen kahden vuoden aikana vierailleiden taustatiedot 
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5.4 Kuinka paljon vastaajat ovat valmiita maksamaan teatterilipusta? 

Viidennessä kysymyksessä selvitettiin, kuinka paljon rahaa opiskelijat olisivat valmiit käyttämään 

teatterilippuun. Kaikkien vastaajien enemmistö 54,13 % olisi valmis maksamaan lipusta 5–15 

euroa. Yli 45 € olisi valmis maksamaan 0,68 % vastaajista. (Kuvio 11.)  

  

 

KUVIO 11. Kaikkien vastaajien vastaukset siitä, kuinka paljon he olisivat valmiita maksamaan 
teatterilipusta 

  

Taloustutkimus Oy:n selvitykseen vastanneiden keskuudessa teatterilipun kohtuullisen hinnan 

keskiarvoksi tuli 22 euroa. Enemmistö tutkimukseen osallistuneista määritteli kohtuullisen hinnan 

11–20 euroon. (Nummela 2010, viitattu 22.4.2015.)     

 

Vastaajat, jotka vierailivat lapsuudessaan säännöllisesti tai usein teatterissa, olisivat valmiita 

maksamaan teatterilipuista kaikkien vastaajien keskiarvoa enemmän: 40,54 % näistä vastaajista 

ilmoitti olevansa valmis maksamaan teatterilipuista 15–25 €. Kukaan heistä ei valinnut vastaus-

vaihtoehtoa ”Alle 5 €”. (Kuvio 12.) Ei kertaakaan lapsuudessaan teatterissa vierailleista opiskeli-

joista taas enemmistö oli kaikkien vastaajien enemmistön kanssa samoilla linjoilla vastausvaihto-
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ehdon ”5–15 €” kanssa. Heistä kukaan ei olisi valmis maksamaan teatterilipusta yli 35 €, ja sopi-

vana hintana alle viittä euroa piti 17,28 %. (Kuvio 13.)  

 

 

KUVIO 12. Säännöllisesti tai usein lapsuudessaan teatterissa vierailleiden vastaukset. 

  

KUVIO 13. Ei kertaakaan lapsuudessaan teatterissa vierailleiden vastaukset. 
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5.5 Teatteria koskevat väittämät 

Kyselytutkimuksen seuraava kysymys koostuu useista väitteistä, joista vastaaja arvottaa jokaisen 

asteikolla yhdestä viiteen (1=täysin eri mieltä, 5=täysin samaa mieltä). Ensimmäisessä väittä-

mässä esitetään väittämä teatterissa käymisen kalleudesta. Enemmistö kaikista vastaajista, 

40,81 %, on valinnut vastausvaihtoehdon 4, ”Jokseenkin samaa mieltä”. Vastaajista 1,69 % on 

täysin eri mieltä väittämästä ja 25,13 % päätyi vastausvaihtoehtoon 3, ”En osaa sanoa”. 

 

Väittämään ”Minulla ei ole aikaa käydä teatterissa” suurin osa vastaajista valitsi vastausvaihtoeh-

don ”Jokseenkin eri mieltä”. Väittämän allekirjoittaa täysin 8,47 % kyselyyn vastanneista opiskeli-

joista. 

 

Väittämää ”Teatteriin on vaikea päästä” ei allekirjoita moni vastaajista: 39,73 % opiskelijoista on 

jokseenkin eri mieltä väittämän kanssa, ja 32,09 % täysin eri mieltä. 

 

Seuraava kohta esittää, että ” Teatteri ei kiinnosta minua”. Enemmistö vastaajista, 35,36 %, on 

täysin eri mieltä väittämän kanssa. 

 

Teatterilippujen hankkimisen hankalaksi koki yhteensä vain 13,52 % kaikista vastaajista. 30,24 % 

valitsi vastausvaihtoehdon ”En osaa sanoa” ja suurin osa vastaajista, 31,42 % valitsi vastausvaih-

toehdon ”Jokseenkin eri mieltä”. 

 

Vastaajista 29,56 % on jokseenkin samaa mieltä väittämän kanssa, jonka mukaan teatterista ja 

esitysten sisällöistä ei saada tarpeeksi tietoa. Lähes yhtä suuri osa vastaajista, 26,86 %, on jok-

seenkin eri mieltä väittämästä. 

 

Viimeisessä väittämässä esitetään, että ” Teatteriin ei voi mennä yksin”. Vastaajien enemmistö on 

32,72 %:lla jokseenkin samaa mieltä väittämän kanssa. Kuitenkin seuraavaksi suurin osuus vas-

taajista, 22,93 %, ei näe ongelmalliseksi yksin teatterissa käymisen vastausvaihtoehdolla ”Täysin 

eri mieltä”. 
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5.6 Millaisin termein vastaajat teatteria kuvailevat? 

Seitsemännessä kysymyksessä vastaajat valitsivat annetuista adjektiiveista mielestään parhaiten 

teatteria kuvailevat määritteet. Suurin osa kaikista vastaajista, eli 74,87 %, valitsi yhdeksi vasta-

usvaihtoehdokseen määritelmän ”elämyksellinen”. Seuraavaksi parhaiten teatteria kuvailivat vas-

taajien mielestä sanat ”monipuolinen” ja ”perinteinen”. ( Kuvio 14.)  Myös ne vastaajat, jotka eivät 

ole koskaan lapsuudessaan vierailleet teatterissa eivätkä olleet käyneet kertaakaan viimeisen 

kahden vuoden aikana näytöksissä, määrittelivät enemmistönä teatterin elämykselliseksi ja myös 

he näkivät teatterin perinteisenä. Kolmanneksi suosituin vastausvaihtoehto teatterissa käymättö-

mien keskuudessa samalla prosenttimäärällä 27,35 % olivat ”vaikeasti lähestyttävä”, ”elitistinen” 

ja ”monipuolinen”. Hieman yli 25 % teatterissa käymättömistä vastaajista kuvaili teatteria myös 

vastausvaihtoehdoilla ”pitkästyttävä” ja ”vanhoillinen”. (Kuvio 15.) 
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KUVIO 14. Kaikkien vastaajien arviot teatterista 

 

KUVIO 15. Teatterissa lapsuudessa ja viimeisen kahden vuoden aikana käymättömien vastauk-
set 
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Vastausvaihtoehdon ”elämyksellinen” suuri esiintyvyys teatterin herättämien mielikuvien joukossa 

jopa siellä vähemmän vierailevien keskuudessa kertoo, että teatteriin yhdistetään vahvasti teatte-

rikokemuksen aikaansaama subjektiivinen olotila ja tunne. Perinteisyyden nouseminen esiin vas-

tausvaihtoehtojen joukosta kertonee taas vastaajien näkevän teatterin perinteikkäänä kulttuu-

rinalana. Termin ”perinteinen” voi nähdä positiivisessa mielessä, jos sen ajatellaan viittaavan 

teatterin monimuotoiseen historiaan ja vakaaseen asemaan kulttuurinkentällä. Se voi myös edus-

taa joillekin negatiivisempaa mielikuvaa vanhasta traditiosta, joka on olemassa vain historiansa 

takia eikä tarjoa nykyaikaan paljon uutta.  

 

Teatterissa käymättömät luokittelivat muita useammin teatterin elitistiseksi. Myös Metsäpelto 

(2010,63) kertoo tutkimuksessaan teatterin näyttäytyvän haastateltavilleen rikkaiden ja jopa nor-

maalia ylellisempää elämää viettävien ihmisten harrastuksena.  

 

Kaikkien vastaajien keskuudessa vastausvaihtoehto ”pitkästyttävä” sai kolmanneksi vähiten kan-

natusta 14,46 %:lla (Kuvio 14.). Vastaavasti taas usein tai säännöllisesti lapsuudessaan teatteris-

sa vierailleet kokivat teatterin elämyksellisenä (94,59 %), monipuolisena (72,97 %) ja rajoja rikko-

vana (35,14 %). Näistä vastaajista vain 2,70 % kuvaili teatteria sanalla ”pitkästyttävä”. (Kuvio 16.) 

 

 

KUVIO 16 Usein tai säännöllisesti lapsuudessaan teatterissa vierailleiden vastaukset 
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5.7 Mitkä tekijät vähentävät opiskelijoiden teatterissa käyntiä? 

Tässä monivalintakysymyksessä vastaajat valitsivat annetuista vastausvaihtoehdoista enintään 

neljä vaihtoehtoa. Vastaajat pystyivät myös valitsemaan vaihtoehdon ”Muu, mikä?”. 

 

Tärkeimmäksi teatterissa käyntiä vähentäväksi tekijäksi kaikkien vastaajien osalta nousi vastaus-

vaihtoehto ”Muut vapaa-ajan harrastukset” (51,27 %). Seuraavaksi eniten kannatusta saivat vaih-

toehdot ”Teatterilippujen hinta” (46,87 %), ”Mielenkiinnon puute” (37,56 %) ja ”Teatteriseuran 

puute” (33,67 %). (Kuvio 17.)  

 

 

KUVIO 17. Kaikkien vastaajien vastaukset 

 

Kaikkien vastanneiden kesken ilmenneet tulokset ovat osin yhteneviä Taloustutkimuksen (Num-

mela 2010, viitattu 23.4.2015) selvityksen kanssa, jossa tärkeimmiksi syiksi olla lähtemättä teatte-

riin nousivat kiinnostuksen puute ja ajan puute. Huomioitava on, että Taloustutkimuksen selvityk-

sessä teatterilippujen hinta ei noussut merkittäväksi kriteeriksi teatteriin lähtemättömyydelle, toisin 
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kuin oululaisten korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa, joille se oli toiseksi tärkein käymättö-

myyttä selittävä tekijä.  

 

 

Vastaajat, jotka eivät olleet vierailleet lapsuudenperheensä kanssa teatterissa, valitsivat tärkeim-

mäksi teatterissa käyntiä vähentäväksi tekijäksi mielenkiinnon puutteen (52,06 %). Seuraavaksi 

merkittävimmiksi tekijöiksi nousivat muut vapaa-ajan harrastukset sekä mielenkiintoinen vastaus-

vaihtoehto ”En koe olevani teatterin kohderyhmää”. (Kuvio 18.) Lindholmin, Simovaaran, Cantellin 

ja Mielosen (2011,50) kirjassa ”Yleisötutkimus kulttuurialan opinnäytetyönä” kerrotaan, että tyypil-

listen kulttuuritilaisuuksien ei-kävijöiden joukossa on monia, jotka kokevat taidelaitokset koke-

musmaailmalleen vieraiksi ja ajattelevat näiden palveluiden olevan suunnattu toisenlaisille ihmisil-

le. 

 

 

KUVIO 18. Ei koskaan lapsena perheensä kanssa teatterissa vierailleiden vastaukset 

 

Yli viisi kertaa teatterissa viimeisen kahden vuoden aikana käyneiden keskuudessa eniten ääniä 

sai vaihtoehto ”Teatterilippujen hinta” (65,22 %). Toiseksi eniten vastauksia annettiin vastausvaih-

toehdolle ”Muut vapaa-ajan harrastukset”. Kolmanneksi tärkeimmäksi kriteeriksi nousi esitysten 
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laatu ja sisältö. (Kuvio 19.) Teatterilipun hinnan voidaan siis nähdä vaikuttavan ratkaisevasti myös 

niiden opiskelijoiden keskuudessa, jotka muuten ovat kiinnostuneet teatterista ja siellä vierailusta.  

 

 

KUVIO 19. Yli 5 kertaa viimeisen kahden vuoden aikana teatterissa vierailleiden vastaukset 

 

Vastausvaihtoehto ”Muu” sai vastauksista 10,66 %:n osuuden. Vastauksissa nostettiin esille mm. 

seuraavia asioita: ”Teatterilla on jäykkä ja vanhanaikainen imago. Sitä tulisi uudistaa, ei pelkäs-

tään esityksillä, vaan myös oikeanlaisella markkinoinnilla.”, ” suosituimmat esitykset täyteen buu-

kattuja kauan etukäteen, ei mahdollista lähteä spontaanisti silloin kun aikaa olisi.”, ” Ei ole tullut 

mieleen edes kyseinen ajanviettomahdollisuus” ja ” En ole "oppinut" käymään teatterissa, joten 

teatteri on aivan kuin unohtunut ja itse ei ole tullut hankittua teatteriesityksistä tietoa ”.  Myös us-

konnollinen vakaumus kerrottiin yhdeksi teatterissa käyntiä vähentäväksi tekijäksi. Monet vastaa-

jista kokivat myös perhe-elämän ja lasten rajoittavan runsaasti iltojen ajankäyttöä, mikä taas vä-

hentää heidän mahdollisuuksiaan vierailla teatterissa. 
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5.8 Teatterin kanssa kilpailevat maksulliset vapaa-ajan aktiviteetit 

Yhdeksännessä kysymyksessä vastaajat valitsevat mielestään eniten teatterin kanssa kilpailevat 

maksulliset vapaa-ajan aktiviteetit. Kaikkien vastaajien kesken elokuvateatterit nähtiin selvästi 

suurimpana kilpailijana 84,05 %:n osuudella. Seuraavaksi yleisin vastausvaihtoehto oli ”Keikat ja 

konsertit”. (Kuvio 20.) 

 

 

KUVIO 20. Kaikkien vastaajien vastaukset 

 

Taloustutkimus Oy:n tutkimuksessa suurimmaksi kilpailijaksi kulttuuriharrastuksille nähtiin koti-illat 

ja ajanvietto ystävien ja sukulaisten. Tämän tutkimuksen kilpailevien maksullisten vapaa-ajan 

aktiviteettien joukkoon eivät nämä Taloustutkimuksessa paljon ääniä saaneet vastausvaihtoehdot 

kuuluneet, mutta Taloustutkimuksen kyselyssäkin koti-iltojen ja sosiaalisten kanssakäymisten 

jälkeen eniten ääniä saanut vastausvaihtoehto olivat elokuvat. (Nummela 2010, viitattu 

23.4.2015.) 

  

Vastausvaihtoehto ”Muu” sai 3,26 % äänistä. Tekstikentässä muiden kilpailevien vapaa-ajan akti-

viteettien täsmennettiin olevan muun muassa stand up -komiikka ja matkustelu.  Eräs vastaajista 

nosti esille kysymyksen olleen vaikean ja totesi, että ” - - Eivät kai muut taiteen muodot poissulje 
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teatteria. Menen itse sinne, mikä vaikuttaa mielenkiintoisimmalta ja hinta-laatusuhteeltaan sopi-

valta.”  

 

. 

5.9 Mikä saisi opiskelijat lähtemään useammin teatteriin? 

Viimeisessä kysymyksessä vastaajilta halutaan selvittää niitä tekijöitä, jotka edesauttaisivat teat-

terissa vierailua. Suurin osa kaikista vastaajista, 53,90 %, oli sitä mieltä, että he lähtisivät use-

ammin teatteriin, jos teatterilippujen hinnat olisivat edullisemmat. (Kuvio 21.) 

 

 

KUVIO 21. Kaikkien vastaajien vastaukset 

 

Oulun kaupunginteatterin sivuilta selviää, että teatterinäytösten lippujen perushinnat vaihtelevat 

15–39 euroon, riippuen esityksestä. Esimerkiksi Suuren näyttämön esitysten lipunhinnat vaikutta-

vat usein olevan muiden lavojen esityksiä hinnakkaampia. Opiskelijahintaiset teatteriliput maksa-

vat 9–17 euroa, Suuren näyttämön The Addams Familyn ollen lipunhinnoiltaan kallein. (Oulun 

kaupunginteatteri, 2015b, viitattu 23.4.2015.) 
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Mielenkiintoiseksi lipun hintojen tutkimisen tekee ennen kaikkea se, että suurimmalle osalle kyse-

lyyn vastaajista elokuvateatteri nousi suurimmaksi maksulliseksi kilpailijaksi teatterissa käynnille. 

Oulun Finnkinon elokuvateatteri Plazan Internet-sivujen mukaan lipun hinnat elokuviin ovat 7,50–

15,00 € riippuen näytöksen alkamisajasta ja viikonpäivästä. Finnkinon opiskelija-alennus on 

kymmenen prosenttia ja se on voimassa arkipäivinä. Halvimmillaan opiskelija pääsee siis katso-

maan elokuvaa arkipäivinä ennen kello 17, jolloin lipunhinta on 2D-elokuvalle opiskelija-

alennuksen jälkeen 6,75 € ja 3D-elokuvalle 8,55 €. Kalleimmillaan elokuvalippu on lauantaisin 

kello 13.00 – 21.59, jolloin elokuvalippu 2D-näytökseen maksaa 13 € ja 3D-näytökseen 15 €.  

(Finnkino 2015, viitattu 23.4.2015.) 

 

Lippujen hintavertailussa teatterin ja elokuvateatterin välillä hintaerot ovat opiskelijoille suhteelli-

sen pieniä. Jos hinta on monille opiskelijoille estävä tekijä teatteriin menon suhteen, kertooko 

tämä siitä, että mahdollinen kahden euron hintaero lippujen välillä muotoutuu lopulta ratkaisevak-

si tekijäksi? Vai onko kyse siitä, ettei opiskelijoilla ole välttämättä edes paikkansapitävää tietoa 

teatterilippujen hinnoista, kun huomioidaan heille kohdistuvat opiskelija-alennukset?  Tai voisiko 

pohjimmiltaan kyse olla vain arvoista ja asenteista teatteria kohtaan sekä puhtaasta mielenkiin-

non puutteesta? 

 

Aiemmassa kysymyksessä ”Paljonko olisit valmis maksamaan teatterilipusta?” enemmistö vastasi 

olevansa valmis maksamaan 5–15 euroa (Kuvio 11.). Opiskelijahintaan ostetuissa lipuissa kaik-

kiin muihin teatterinäytöksiin sai lipun tämän hintahaitarin sisällä, ainoastaan The Addams Fami-

lyn opiskelijahintainen lippu maksoi yli 15 €. (Oulun kaupunginteatteri 2015b, viitattu 23.4.2015.) 

 

Toiseksi tärkein vaikutin edesauttamaan teatteriin menoa oli esitysten sisältö: 48,01 % vastaajista 

lähtisi useammin teatteriin, jos esitykset vastaisivat paremmin heidän mielenkiinnon kohteitaan. 

(Kuvio 21.) Metsäpellon tutkimuksessa vastaajat nostivat esitysten sisällön merkityksen tärkeys-

järjestyksessä jopa yli teatterilipun hinnan, ja haastateltavat olivat valmiita ostamaan teatteripal-

veluita, mikäli esitys on varmasti hyvä. Metsäpelto (2010,68) linjaakin, etteivät nuoret halua ottaa 

riskejä rahankäytössä kulttuuripalveluiden osalta. 

 

 Vapaa-ajan merkitys tuli ilmi myös tämän kysymyksen vastauksissa: 43,85 % vastaajista menisi 

useammin teatteriin, jos vapaa-aikaa olisi enemmän.  
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Vastausvaihtoehdon ”Muu” valinneet täydensivät vastaustaan kertomalla sopiviksi kannustimiksi 

muun muassa esitysten monipuolistamisen ja näytösten määrän lisäämisen, vaivattomamman 

logistisen saavutettavuuden ja näytösten maksuttomuuden. Osa vastausvaihtoehdon ”Muu” va-

linnut kertoi myös, ettei lähtisi teatteriin missään tapauksessa. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Johtopäätöksissä tarkastelen kyselytutkimuksen perusteella saatuja tuloksia ja vertaan niitä do-

kumenttiaineistoon sekä Oulun kaupunginteatterin toimitusjohtajalle ja markkinointipäällikölle 

tekemiini haastatteluihin. Johtopäätöksissä erittelen kyselytutkimuksessa esille nousseet tär-

keimmät tekijät, jotka vastaavat tutkimukseni olennaisimpaan ja tärkeimpään kysymykseen: Miksi 

oululaiset korkeakouluopiskelijat eivät käy teatterissa?  

 

 

6.1 Millainen on oululainen korkeakouluopiskelija? 

Kyselytutkimuksen vastausten keskiarvojen perusteella luotu tyyppiesimerkki oululaisesta kor-

keakouluopiskelijasta on naispuoleinen ammattikorkeakouluopiskelija, joka harrastaa vapaa-

ajallaan urheilua ja elokuvien ja tv:n katsomista. Hän kävi lapsuudessaan perheensä tai sukulais-

tensa kanssa teatterissa hyvin harvoin ja on viimeisen kahden vuoden aikana vieraillut teatterissa 

1–2 kertaa. Hän on valmis maksamaan teatterilipusta 5–15 euroa. Hän arvioi varovasti teatterissa 

käymisen olevan kallista ja kokee, että hänellä voisi olla aikaa käydä teatterissa. Tämän opiskeli-

jan mielestä teatteriin ei ole kovin vaikea päästä, eikä hän näe teatteria vahvasti epäkiinnostava-

na. Hän ei koe teatterilippujen hankkimista kovin vaikeaksi, mutta esitysten sisällöistä hän toivoisi 

saavansa hieman enemmän tietoa. Hän myös arvelee, ettei teatteriin voi mennä yksin.  

 

Oululaisen opiskelijan prototyyppi kuvailee teatteria elämykselliseksi, mutta hänen teatterissa 

käyntiään vähentävät ennen kaikkea vapaa-ajan harrastukset ja teatterilippujen hinta. Teatteriin 

lähdön kanssa eniten kilpaileva maksullinen vapaa-ajan aktiviteetti hänen arjessaan on elokuva-

teatterissa käynti. Tämä opiskelija lähtisi useammin teatteriin, jos lippujen hinta olisi edullisempi. 
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6.2 Raha ratkaisee?  

Kyselytutkimuksessa nousi usein esiin rahan ja teatterilippujen hinnan merkitys teatterissa käyn-

tiä estävänä ja vähentävänä tekijänä. Tämä tuli ilmi jopa teatterissa usein käyvien opiskelijoiden 

vastauksista, sillä hekin kokivat teatterilippujen kalleuden vähentävän vierailujaan teatterissa. 

Teatterilippujen hinta ja sen rooli tärkeänä valintakriteerinä opiskelijoiden keskuudessa ei tullut 

kyselytutkimuksen tulosten myötä yllätyksenä, sillä opiskelijabudjetilla elävät joutuvat epäilemättä 

arvioimaan tarkasti rahankäyttönsä ja määrittelemään välttämättömimmät ja henkilökohtaisesti 

tärkeimmät rahan käytön kohteensa.  Ylen uutisartikkelin mukaan laskentavasta riippuen jopa 

kahdeksan korkeakouluopiskelijaa kymmenestä elääkin köyhyysrajan alapuolella (Yle uutiset 

Pohjanmaa, 2012, viitattu 25.4.2015). 

 

Oulun kaupunginteatterin markkinointipäällikkö Maarit Hyvönen toi haastattelussaan esille teatte-

rilippujen hinnan olevan mielestään suuri yksittäinen tekijä opiskelijoiden teatterissa käymistä 

vähentävänä vaikuttimena (Hyvönen, haastattelu 18.2.2015). Samoilla linjoilla oli myös kaupun-

ginteatterin toimitusjohtaja Tuija Hyppönen, joka näkee, että teatteri kilpailee opiskelijoiden arjes-

sa monien muiden aktiviteettien kanssa, ja budjetin ollessa rajattu edullisemmat vaihtoehdot voi-

vat viedä voiton (Hyppönen, haastattelu 18.2.2015). Oulun kaupunginteatterissa siis tiedostetaan 

lipun hintojen olennainen rooli opiskelijoiden päätöksenteossa teatterissa käymisen suhteen. 

Hyvönen kertoo haastattelussaan, että Oulun kaupunginteatteri ei tarjoa pelkästään alennushinto-

ja opiskelijoille, vaan kaikki alle 26-vuotiaat saavat teatterilippunsa alennettuun hintaan. Näillä 

alennuksilla pyritään tekemään teatteriin lähteminen helpommaksi niille, joille suurin estävä tekijä 

ovat taloudelliset rajoitteet (Hyvönen, haastattelu 18.2.2015). 

 

Vastaajista suuri osa kävisi useammin teatterissa, jos lippujen hinnat olisivat edullisemmat. Teat-

terilippujen hintaa verratessa elokuvateatterihintoihin havaittiin kuitenkin, että opiskelijahintaiset 

teatteriliput eivät olleet oleellisesti kalliimpia kuin elokuvien näytösten lippuhinnat. Voisikin mieles-

täni perustellusti pohtia, kuinka suurella osalla vastaajista on todellista faktatietoa teatterilippujen 

hinnasta, vai kuvitteleeko osa vastaajista teatterissa käymisen liian kalliiksi vain olettamuksiensa 

pohjalta. Tämä ajattelutapa ei kuitenkaan ole paikkansapitävä niiden yli 5 kertaa teatterissa vii-

meisen kahden vuoden aikana vierailleiden keskuudessa, jotka myös kokivat lippujen hintojen 

vähentävän merkittävästi heidän teatterissa käyntejään. 
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Kenties teatterilippujen kalleus on suhteellista ja perustuu yksilöiden subjektiiviseen kokemuk-

seen heille tärkeistä ja rahanarvoisista aktiviteeteista. Kuten tutkimustuloksia esitellessä todettiin, 

Heli Metsäpellon tutkimukseen vastanneet opiskelijat laittoivat hintaa enemmän painoarvoa esi-

tysten sisällölle. Hyvästä sisällöstä oltiin siis valmiita maksamaan. (Metsäpelto 2010, 82–83.) 

Näiden tietojen valossa onkin mahdollista spekuloida, että kenties teatterilippujen hinnan mieltä-

minen kalliiksi pohjautuu arvioituun hinta-laatusuhteeseen, jonka ei mielletä toteutuvan teatteriesi-

tysten kohdalla.  

 

6.3 Opitut arvot ja asenteet 

Sosiologiassa yksi peruslähtökohdista on, että ihmisen käyttäytymiseen vaikuttavat monet roo-

liodotukset ja sosiaaliset normit. Teatterissa käyminen ja vastaavasti käymättömyys voidaan näh-

dä kannanottona ja osoituksena yksilön arvoista ja sosiaalisesta statuksesta. (Lindholm ym. 

2011, 21.) Kirjassa ”Yleisötutkimus kulttuurialan opinnäytetyönä” valotetaan ranskalaisen sosiolo-

gin Pierre Bourdieun teoriaa kulttuurin harrastamisesta hyvän maun osoituksena. Kirjassa kerro-

taan Bourdieun kulttuurisen pääoman käsitteestä, jonka mukaan yläluokkaan kuuluvat omaavat 

”rahvaana” pidettyä kansanosaa paremman kulttuurisen pääoman, joka saadaan sekä koulutuk-

sella että perintönä. Alemmilla yhteiskuntaluokilla ei nähdä olevan edellytyksiä edes jäljitellä hy-

vää makua, joten heidän ainoa vaihtoehtonsa puolustaa identiteettiään on halveksua korkeakult-

tuurisia tapahtumia. Yläluokalle esimerkiksi taidenäyttelyissä käynti on sosiaalinen velvollisuus ja 

keino näyttää valtaa kulttuurisen pääomansa avulla sosiaalisessa hierarkiassa alempiarvoisille. 

(Lindholm ym. 2011, 22–23) 

 

Vaikka Suomen yhteiskunnan hierarkiaa ei voida nykypäivänä täysin verratakaan Bourdieun 

ranskalaisen hierarkian malliin, voidaan hieman saman ajatusmallin havaita esiintyvän niiden 

kyselytutkimukseen vastanneiden opiskelijoiden keskuudessa, joiden lapsuuteen teatterivierailut 

eivät perheen kanssa kuuluneet. Näiden opiskelijoiden vastauksissa teatteria kuvailtiin usein tai 

säännöllisesti teatterissa lapsena vierailleiden vastauksiin verratessa useammin elitistiseksi. He 

myös valitsivat useammin vastausvaihtoehdon ”En koe olevani teatterin kohderyhmää.” 

 

Aiemmassa luvussa esitellyiden kyselytutkimusten tulosten pohjalta voidaan havaita, että ne vas-

taajat, jotka lapsuudenperheessään oppivat käymään teatterissa, käyvät siellä nykyisin lapsuu-
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den ei-kävijöitä useammin. Todennäköisesti lapsuudessa saadut teatterikokemukset laskevat 

kynnystä lähteä teatteriin myös myöhemmällä iällä. Oulun kaupunginteatterin markkinointipäällik-

kö Maarit Hyvönen on samoilla linjoilla asiasta. Hänen mukaansa teatterissa käynti on kasvatuk-

sellinen kysymys, ja ellei jo lapsena luoda perustaa teatterissakäynnille ja opeteta sen olevan 

normaali asia, voi kynnys teatteriin lähtemiselle olla myöhemmin korkeampi. (Hyvönen, haastatte-

lu 18.2.2015.) 

 

Oululaisten korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa lapsuudesta opitut tavat siis voivat vaikuttaa 

estävästi tai edistävästi heidän teatterissakäynteihinsä. Lapsuuden mallit eivät kuitenkaan yksis-

tään selitä yksilön valintoihin vaikuttavia prosesseja, ja nuoruus- ja aikuisiällä suuri vaikutus va-

paa-ajan aktiviteetteihin on ihmisen kaveripiirillä. Maarit Hyvösen mukaan tutkimuksissa on todet-

tu kaveripiirin vaikuttavan paljon yksilön haluun vierailla ensimmäisen kerran teatterissa ja usein 

tarvitaan joku, joka houkuttelee ensikertalaisen mukanaan katsomaan esitystä (Hyvönen, haas-

tattelu 18.2.2015). 
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7 POHDINTA 

Tutkielmani lähtökohtana oli tutkia, miksi oululaiset korkeakouluopiskelijat eivät käy teatterissa. 

Ryhtyessäni kartoittamaan ja etsimään dokumenttiaineistoa ja aihetta käsittelevää kirjallisuutta 

sain havaita, etten ole ainoa aiheeseen tarttunut ja sen perimmäisistä syistä kiinnostunut tutkiel-

man tekijä. Lähdemateriaalia ja aiempia tutkimustuloksia kulttuuritilaisuuksien ei-kävijöistä ja 

teatterin yleisöjakaumasta löytyi runsaasti, mutta kaikista näistä tutkimustuloksista huolimatta 

kysymys nähtiin edelleen ajankohtaisena ja tärkeänä esimerkiksi Oulun kaupunginteatterin henki-

lökunnan keskuudessa.  

 

Kyselytutkimuksen toteutuksessa pyrin välttämään niin sanotusti pyörän keksimisen uudelleen eli 

otin tavoitteeksi luoda kyselytutkimuksen, jonka kysymykset perustuvat aiempaan tutkimustietoon 

ja näin ollen pystyvät syventämään ja tarkentamaan aiempien tutkimusten tuloksia. Käydessäni 

kyselytutkimuksieni vastauksia läpi ja niitä analysoidessani huomasin kuitenkin tulosten herättä-

vän minussa vain uusia kysymyksiä, eivätkä aiemmin mielestäni huolella pohditut kysymykset 

tarjonneetkaan enää silmissäni riittävästi validia tai aiempaa tietoa täydentävää informaatiota 

tutkittavasta aiheesta.  

 

Kyselytutkimukseni ulkoinen reliabiliteetti on mielestäni hyvä. Otanta on tarpeeksi kattava ja ai-

neisto edustaa tutkittavaa perusjoukkoa hyvin, ainakin mitä tulee ammattikorkeakouluopiskelijoi-

den suhteen. Sisäisen luotettavuuden arviointi on hieman vaikeampaa, koska havaitsin kyselytut-

kimusta analysoidessani useaan kertaan kokemattomuuteni tutkimustyön suhteen, eikä tätä ko-

kemuksen ja harjaantuneisuuden puutetta pysty pelkästään teoreettinen kirjallisuus paikkaa-

maan.  

 

Millainen sitten on tutkielmani validiteetti? Likitalon ja Rissasen (1998, 71) kirjassa ”Tutkimusme-

netelmät - Menetelmätietoutta tradenomiopiskelijoille” validiteetin mittareiksi nostetaan ulkoisen 

validiteetin suhteen oikeat johtopäätökset tutkittavasta aineistosta, tulkintojen perustuminen tu-

loksiin sekä aineistoon ja otannan edustavuus. Sisäinen validiteetti määritellään taas seuraavilla 

perusteilla: mittauskertojen välinen aika, mittaustapahtuma, mittari ja sen epätarkkuudet.  

 

Tutkielmani johtopäätökset sidoin kyselytutkimukseen ja sen tuloksiin, mutta kokemattomuuteni 

ilmeni kysymystenasettelujen mahdollistamana muuttujien valtavana määränä: yhtäkkiä en enää 
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tiennyt, mikä on olennaista ja mitkä tekijät ovat vertailun kannalta tärkeimmät. Näiden olennaisten 

ja äärimmäisen tärkeiden yksityiskohtien hahmottaminen ja tutkiminen vei paljon aikaa ja resurs-

seja, mutta lopulta pääsin tyydyttävään yhteisymmärrykseen tutkimusaineiston kanssa. 

 

Tärkein kysymys on, vastaako tutkielman lopputulos kysymyksenasettelua. Ovatko tutkimusme-

netelmäni mitanneet asioita, joita niiden oli tarkoitus mitata? Oikea vastaus tähän kysymykseen 

eli tutkimuksen validiteetin kannalta olennaisimpaan asiaan on mielestäni kyllä. Tutkielmani lop-

putulos kyllä vastaa kysymyksenasettelua, mutta se ei tee sitä tarpeeksi tyhjentävästi. Tutkiel-

massani löydettiin oululaisten korkeakouluopiskelijoiden teatterissakäyntiä vähentäviä tekijöitä ja 

näiden tekijöiden suhteen oli mahdollista hahmotella syy-seuraussuhteita ja vertailla niitä muiden 

tutkimusten valossa, mutta nämä tulokset eivät tarjonneet ”Heureka!”-kokemusta. Tyhjentävien 

johtopäätösten kirjoittaminen tutkimustuloksista oli hyvin haastavaa, eivätkä tutkimuksen kysy-

mykset enää johtopäätöksissä nivoutuneetkaan sulavaksi, yhteneväiseksi kokonaisuudeksi. Ky-

selytutkimus osoittautui johtopäätöksissä kuin palapeliksi, jonka kaikki palaset eivät ihan täysin 

loksahtaneet paikoilleen. 

 

Tutkielmani ei ole kuitenkaan arvoltaan merkityksetön, sillä se tarjosi minulle tilaisuuden paneu-

tua ja syventyä itseäni henkilökohtaisesti ja ammatillisesti kiinnostavaan aiheeseen, jonka merki-

tystä korkeakulttuurin eri toimijoiden keskuudessa ei sovi vähätellä. Kyselytutkimukseni tavoite oli 

kunnianhimoinen, tarkoituksenaan tiivistää valtakunnallisten, ammattimaisten ja laajojen tutkimus-

ten tulokset tiiviiksi ja selkeäksi oululaista korkeakouluopiskelijaa tutkivaksi paketiksi. Vaikka var-

sinaista uutta tai tyhjentävää lopputulosta tutkielmani ei tarjonnut, osoitti se ainakin lähdemateri-

aalina käytettyjen tutkimusten reliabiliteetin niiden toistettavuuden suhteen. 

 

Huolimatta siitä, että tutkimus kysymystenasetteluineen ei tarjonnut mahdollisuutta täysin tyhjen-

tävien johtopäätösten luomiseen, tarjoaa tutkielmani kuitenkin yksittäisiä fragmentteja selittämään 

oululaisten korkeakouluopiskelijoiden päätöksentekoprosessia teatterissa käymisen suhteen. 

Näiden tutkimustulosten pohjalta on mahdollista ymmärtää paremmin näitä yksittäisiä tekijöitä, 

jotka muodostavat sen monisyisen kokonaisuuden, jonka perusteella teatteria ja siellä käymistä 

arvotetaan. Tutkimustietona toivon tutkielmani auttavan teatterialaa ja sen toimijoita sekä Oulun 

kaupunginteatteria madaltamaan sitä korkeaa kynnystä, joka monella korkeakouluopiskelijalla on 

vielä korkeakulttuuria ja teatteria kohtaan.  
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 LIITE 1  

Kyselytutkimuksen kysymykset 
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