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1 JOHDANTO 

 

Markkinointi on teatterin keskeisin osa. Se on myyjän eli teatterin ja ostajan eli katso-
jan vuorovaikutusta (Hytti 2005, 84). Markkinointia täytyy seurata ja kehittää jatku-
vasti, se on jatkuvassa muutoksessa (Raatikainen 2005, 118). Tämän vuoksi täytyy kar-
toittaa nykyhetken tilanne ja selvittää, miten muuttunut maailma, esimerkiksi digita-
lisoituminen, on vaikuttanut teatterialan markkinointiin ja sen asiakkaiden saavutta-
miseen. Tavoitteena on tutkimuksen kautta tuoda esille Linnateatterin markkinoinnin 
tämän hetkiset haasteet ja löytää uusia näkökulmia sen nykyiseen markkinointiin. Tut-
kimuksessa painottuvat myös erityisesti teatterialan markkinointiin liittyvä asiakas-
palvelun tärkeys ja ihmisten kohtaaminen, sillä teatterialalla markkinointi ei ole myy-
mistä vaan siinä nimenomaan kohdataan ihmisiä. (Buhler, 2019. Viitattu 24.11.2019.) 

 

Tämän opinnäytetyön tilaaja on turkulaisen ammattiteatterin edustaja Linnateatteri. 
Lippu- sekä katsojaluvuissa mitattuna Linnateatteri on yltänyt menestyksekkäimpinä 
vuosinaan Suomen kolmanneksi suurimmaksi teatteriksi. (Terho & Oinionen & Ylitalo 
2008, 212-221; Mistola 2015.; Linnateatteri, 2019.) Linnateatteri on luonteva valinta 
tälle opinnäytetyölle, sillä sitä kiinnostaa erityisesti markkinointi aiheena kuin tutki-
muksena. Linnateatterin toiveenaan on saada uusia kehittämisideoita markkinointiin 
ja saada lisätietoa nykyisen markkinoinnin onnistumisesta mm. asiakkailta sekä 
päästä reagoimaan parannettaviin osa-alueisiin. (Granstöm & Vauhokonen 2019.) 
Aihe on ajankohtainen ja se tukee myös muita teattereita markkinoinnin haasteissa.  

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää miten Linnateatteri on onnistunut  
omassa markkinoinnissaan, miten nykyinen markkinointi saavuttaa asiakkaita sekä 
miten sitä voisi kehittää yhä paremmaksi. Tarkoitus on myös etsiä  uutta näkökulmaa 
Linnateatterin markkinointiin ja kehittää siihen uusia työkaluja. Tutkimus- ja kehittä-
mistavoitteena on saada selville, miten Linnateatterin asiakkaat kokevan tämän mark-
kinoinnin sekä sen saatavuuden. Millä tavoin markkinointia voitaisiin parantaa, mitä 
tulisi ottaa huomioon enemmän ja mihin markkinoinnin kanaviin olisi parasta laittaa 
eniten resursseja. Tarkoitus on katsoa tätä kaikkea laajasti teatterialan sisällä sekä 
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kiinnittää huomiota tämänhetkiseen markkinoinnin tilanteeseen Linnateatterissa. 
Tutkimuksen teemana on vahvasti teatterialan nykymarkkinointi. Keskeiset tutkimus-
kysymykset ovat:  

• Miten kohderyhmät tavoittaa ja mitkä markkinointimenetelmät ovat relevan-
teimpia teatterimaailmassa?  

• Miten toimivia tämänhetkiset markkinoinnin tavat ovat Linnateatterissa ja ylei-
sesti teatterialalla? 

Tutkimuskysymyksiä lähestytään selvittämällä teatterialan markkinoinnin nykytilaa, 
etsimällä näkökulmia alan asiantuntijoilta ja heidän kokemuksistaan sekä  vertaile-
malla niitä asiakkaiden näkökulmiin ja  kokemuksiin. Lisäksi kartoittamalla Linnate-
atterin näkökulmaa omasta markkinoinnistaan, miten he ovat siinä onnistuneet ja 
missä he voisivat parantaa. 

 

Opinnäytetyön tutkimusmateriaali perustuu kaksivaiheiseen tiedonhankintaan. Siinä 
on käytetty kahta eri tiedonhankintamentelmää, jotta on saatu riittävästi tietoa ai-
heesta. Nämä ovat asiakaskyselylomake Linnateatterin nykyisille asiakkaille sekä ih-
misille, jotka ovat olleet sen markkinoinnin kohteena sekä teemahaastattelut teatte-
rialan asiantuntijoille. Tietoa ja lähdemateriaalia on haettu alan kirjallisuudesta sekä 
luotettavista internetjulkaisuista. Tietoperustana on käytetty myös suullista tiedonan-
tia Linnateatterin toimitusjohtaja Mikko Granströmin sekä markkinoinnista vastaa-
van Annukka Vauhkosen kanssa. Näiden tiedonhankintamenetelmien avulla on etsitty 
erilaisia näkemyksiä teatterialan markkinoinnista ja sen toteuttamisesta, jotta niitä on 
voitu myöhemmässä analyysivaiheessa vertailla. 

 

Linnateatterin markkinointia kehittämään pyrkivän opinnäytetyön tarkoituksena on 
tuottaa ensisijaisesti hyötyä Linnateatterille, mutta tuoda myös näkökulmaa muille te-
attereille ja niiden markkinoinnin haasteisiin. Tutkimuksen tarkoitus on saatujen tut-
kimustulosten pohjalta antaa ideoita ja työkaluja Linnateatterin markkinointiin sekä 
antaa uusi näkökulmia asiakkaiden tarpeista ja toiveista. Asiakaskyselystä saadun tie-
don tulee hyödyttää ensisijaisesti Linnateatteria pelkän tuloksen perusteella. Teema-
haastatteluista saatu tieto ja sen analyysi on arvokasta markkinoinnin kehittämisen 
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kannalta. Lopputuotos kokoaa tutkimustuloksista esille tulleita tärkeitä asioita yhteen, 
jotta niistä voidaan saada konkreettisesti hyötyä markkinointia suunnitellessa sekä ke-
hittäessä. 
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2 LINNATEATTERI 

Työn tilaaja Linnateatteri on turkulainen ammattilaisteatteri. Toiminta on alkanut 
vuonna 2003 osoitteessa Linnankatu 3, vanhassa kivipainotalossa. Linnateatteri kuu-
luu lakisääteisen valtion rahoitusosuuden piiriin.  Teatterissa nähdään omien tuotan-
tojen lisäksi vierailevia teatteriesityksiä stand upeista konsertteihin. Teatteritoiminta 
painottuu kuitenkin pääsääntöisesti komediaan. Linnateatteri perustuu kiertuemai-
suuteen ja toiminnassa on vahvasti mukana myös kesäteatteria sekä lastenteatteria. 
Lasten kiertuenäytelmiä nähdään ympäri Suomen vuosittain noin kaksisataa kertaa. 
Linnateatteri on matalankynnyksen teatteri, jossa ei tarvitse patsastella. Lipputuloissa 
sekä katsojaluvuissa mitattuna Linnateatteri on yltänyt menestyksekkäimpinä vuosi-
naan Suomen kolmanneksi suurimmaksi teatteriksi. (Granstöm & Vauhokonen 2019; 
Terho & Oinionen & Ylitalo 2008, 212-221; Mistola 2015; Linnateatteri 2019.) 

 

”Toiminnan ytimessä on teatterin ja ravintolamaailman yhdistäminen ja 
taas viihde sekä komedia on se toimiala ja suunta mihin tähdätään – pyöri-
tään viihdealan ympärillä, meille tullaan viihtymään -- meillä ei tarvitse pö-
nöttää, vaan meille voi tulla matalalla kynnyksellä” (Granström & Vauhko-
nen 2019). 

 

Linnateatteri muutti osittain uusiin tiloihin vuonna 2018, osoitteeseen Puutarhakatu 
8.  Toiminta siirtyi sinne kokonaan syksyllä vuonna 2019 ja vanhasta kivipainosta Lin-
nankadulla luovuttiin kokonaan.. Uudet tilat ovat Alvar Aallon suunnittelema Lounais-
Suomen Maalaistentalo, jossa toimi Turun Kaupunginteatteri vuoteen 1954. Maalais-
tentalon vieressä sijaitsee entinen elokuvateatteri Domino, jonne Linnateatterin pää-
näyttämö sijoittui. Nämä kaksi rakennusta ovat yhdistetty Linnateatterin tiloiksi. Do-
mino-sali remontoitiin kesällä 2019 320-paikkaiseksi teatteriravintolaksi, jolloin Lin-
nateatterin oma konsepti teatteriravintolasta säilyi. Linnateatteri on tunnettu teatteri-
ravintolastaan, jossa näytelmää katsova asiakas istuu pöydässä ja halutessaan voi 
nauttia virvokkeita sekä ruokaa esityksen aikana salissa. Baarista voi ostaa pikkusuo-
laista tai -makeaa, kuten pinchoja ja tapaksia. Teatterin menun voi tilata esityksen yh-
teyteen, jolloin tarjoilu tapahtuu ennen esitystä, sekä halutessaan väliajalla jälkiruoan 
merkeissä. Linnateatterin kesäteatteritoiminta uudistui myös kesällä 2019 ja siirtyi 
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Linnankadun pihasta Ruissalon Tapahtumatelakalle. Uuden toimitilan ja kesäteatteri-
paikan lisäksi Linnateatteri sai myös samoihin aikoihin uuden toimitusjohtajan sekä 
taiteellisen johtajan. Linnateatterissa on tällä hetkellä yksitoista vakituista työntekijää, 
joiden lisäksi kymmenkunta osa-aikaista työntekijää lipunmyynnissä sekä ravintolan 
puolella. Muu taiteellinen henkilökunta, eli näyttelijät sekä ohjaajat tuotantokohtai-
sesti muodostuvat freelancereista. Teatteritoiminnan lisäksi Linnateatteri vuokraa 
Maalaistentalon sekä Dominon tiloja kokous- ja juhlakäyttöön. Heillä on myös oma 
catering -palvelu. (Granstöm & Vauhokonen 2019; Terho & Oinionen & Ylitalo 2008, 
212-221; Mistola 2015.) 
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3 KESKEISET KÄSITTEET 

 
Opinnäytetyön keskeisimmiksi käsitteiksi muodostuivat markkinointi, markkinoinnin 
suunnittelu, segmentointi ja kuluttajakäyttäytyminen. Käsitteet tukevat teatterialan 
markkinointia ja tutkimukseen liittyviä kysymyksiä kohdeyleisön määrittämiseen ja 
sen tavoittamiseen. Käsitteiden avulla syvennyn opinnäytetyön tietoperustaan.  

 

3.1 Markkinointi 

 

Yrityksen liiketoiminnan keskeinen osa on markkinointi. Markkinointi on myyjän ja 
ostajan vuorovaikutusta (Hytti 2005, 84). Sen päätavoite on mahdollistaa yrityksen 
kasvua. Markkinointia suunniteltaessa pyritään mahdollistamaan yrityksen markki-
nointitavoitteiden saavuttaminen. Markkinoinnin suunnittelun tulisi olla jatkuvaa ja 
järjestelmällistä (Anttila & Iltanen 2011, 345). 

 

Markkinoinnin tavoitteena on saada asiakas ostamaan tuote, jota markkinoidaan sekä 
luoda kestävä asiakassuhde hänen kanssaan. Pitkällä tähtäimellä tämän avulla yritys 
pärjää liiketoiminnassaan. Perusajatus on siis se, että markkinointi saa asiakkaan os-
tamaan ensimmäisen kerran tuotteen kilpailuedun myötä ja tämän jälkeen asiakastyy-
tyväisyyden kautta useita kertoja uudelleen (Rope 2004, 7-8). Markkinoinnin suurin 
haaste sekä mahdollisuus on sen moninaisuus. Ei ole yhtä ainoaa kanavaa tai tapaa 
tuottaa markkinointia. Täytyy uskaltaa kokeilla rohkeasti uusia ideoita, joita kukaan ei 
välttämättä ole ennen kokeillut. Pyritään innovatiivisuuteen.  Avain menestykseen on 
pysyä ajan hermolla, seurata jatkuvaa muutosta markkinoinnin kentällä sekä pystyä 
seuraamaan oman markkinoinnin suunnitelmaa ja sen toteutumista. (Bergström & 
Leppänen 2007, 9-12.)  

 

Markkinoinnissa tärkeä osuus on sen seuranta. Sen avulla osataan kehittää markki-
nointisuunnitelmaa oikeaan suuntaan ja nähdä sen toteutuminen. Jatkuva seuranta 



11 

 

lukeutuu vuosi-, kausi-, päivä-  ja tuntiseurantaan. Näitä tehtäessä valitaan tulosta-
voitteet, seurantakohteet sekä menetelmät. Tuloksia mittaillen ja vertaillen saadaan 
selville asiat, joita ryhdytään korjaamaan toimenpitein. Seurannalla voidaan selvittää 
syyt tuloksien ja tavoitteiden välillä oleviin mahdollisiin poikkeamiin. (Raatikainen 
2005, 118.) 

 

Huomioitavaa on, että eri markkinointitapojen seuraamiseen tarvitaan erilaisia seu-
rantatyökaluja. Esimerkiksi printtimarkkinoinnin tulos näkyy yleensä jo seuraavan 
päivän myynnissä. Digitaalisten markkinoinnin kanaviin löytyy useita eri alustoja, joi-
den avulla seuranta tapahtuu erilaisten raporttien avulla. Ajan helpottamiseksi näiden 
ymmärtämiseen ja reagoimiseen on mahdollista saada myös alan ammattilaisia tueksi.  
Linnateatteri itse seuraa markkinointiaan sekä myyntiä viikoittain ja istuu alas työryh-
mänsä kanssa palaverimuodossa. (Granström & Vauhkonen 2019.) 

 

 

3.2 Markkinoinnin suunnittelu 

 

 Markkinoinnin suunnittelu on teatterituotannossa tärkeää, sillä suuri mahdollisuus 
on, että markkinointi epäonnistuu. Teatterialan markkinoinnissa työn aloittaminen ja 
projektin etenemisen suunnittelu ovat haastavia.  Usein, kun aloitettaan markkinointi 
teatteriesitys ei ole vielä valmis myytäväksi ulos ”tuotteena”. Elokuva-alalla asia on 
usein päinvastoin markkinoinnin suhteen, jolloin luodaan ensin myytävä tuote ja sen 
jälkeen ryhdytään vasta tekemään elokuvaa. Teatterimaailman luonteeseen kuuluu, 
että projekti saattaa elää ja muuttua edetessään kohti ensi-iltaansa. Näyttelijät voivat 
vaihtua ja käsikirjoitukseen voi tulla muutoksia viime hetkellä, mikä tekee teatterin 
markkinoinnista haastavampaa. (Hytti 2005, 84-88.) 

 

Suunnitteluvaiheessa markkinointia ei saisi koskaan ajatella irrallisena osana teatterin 
tuotantoa. Markkinoinnin tarkoitus on nimenomaan tukea esityksen eli tuotannon 
idealismia sekä sen arvoja. Katsojalle täytyy välittää paras mahdollinen myytävä kuva 
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tuotteesta. Oleellinen osa hyvää markkinointia on tuotteen brändin luominen, jolla 
erottua kilpailijoista edukseen sekä herättää huomio ja halu nykyisissä ja mahdollisissa 
uusissa asiakkaissa ostaa markkinoitu tuote (Hytti 2005, 8-86). Nykypäivänä altis-
tumme päivittäin jatkuvalle markkinoinnille, jopa huomaamattamme. Vain harvat ja 
valitut mainokset jäävät oikeasti mieleemme, joten on ehdottoman tärkeää panostaa 
hyvään ja suunniteltuun markkinointiin.  

 

Markkinoinnin kannalta on ehdottoman tärkeää tehdä markkinoinninsuunnitelma. 
Hyvin tehty suunnitelma säästää rahaa, aikaa ja se tuo yleisöä. Markkinointisuunni-
telma tulisi tehdä tapahtuman koosta riippumatta. Kohdeyleisön määrittämisen lisäksi 
markkinointisuunnitelmassa tulisi pohtia seuraavia asioita: tavoitteet, viestinnän ja 
markkinoinnin budjetti, markkinointi- ja viestintäkanavat, mikä on oma kilpailuetu, 
aikataulutus ja tehtävien jako, yhteistyökumppanuus ja niille suunnattu markkinointi 
sekä jälkimarkkinointi. (Seinäjoki 2019.) 

 

3.3 Segmentointi 

 
Yksinkertaisesti selitettynä segmentoinnilla tehdään markkinatiedustelua ja se on lii-
ketoiminnan ydin. Kartoitetaan markkinat tuottaviin, tunnistettaviin ja erotettaviin 
asiakasryhmiin (Puranen, 2017.)  Markkinointia suunniteltaessa segmentointi eli koh-
deryhmän määrittely on prioriteetti numero yksi. Asiakas on hyvä tuntea, ennen kuin 
aletaan markkinoida. Tällöin tuotteet ja palvelut vastaavat heidän tarpeitaan ja saavut-
tavat heidät oikeita kanavia pitkin. (Bergström & Leppänen 2007, 14.) 

 

Yksittäisten asiakkaiden mielipiteitä ja markkinointikäyttäytymistä on vaikea huomi-
oida. Segmentoinnin avulla tarkasteltavien määrä pystytään rajaamaan hallittavaksi ja 
samalla pystytään käsittelemään yhden asiakkaan sijaan asiakasryhmiä. Tiettyyn seg-
menttiin kuuluvat kuluttajat ovat samankaltaisia keskenään ja erilaisia kuin muihin 
segmentteihin kuuluvat kuluttajat. Huomioimalla asiakkaiden tarpeet, saamme kulut-
tajista sellaista tietoa, jota emme saisi muualta ja tämä mahdollistaa yhä parempaa 
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markkinointia. Asiakkaiden ostopäätösten ja käyttäytymisen takana on aina arvoja ja 
asenteita, joita ei ole mahdollista nähdä paljaalla silmällä. (Leskinen, 2017.) 

 

Markkinoinnin onnistumisen kannalta on välttämätöntä segmentoida eli kohdentaa ja 
rajata asiakaskunta. Ilman kohderyhmän määrittelyä markkinointiviesteillä ei ole sel-
laista sisältöä, joka uppoaa yleisöönsä. Yleisimpiä keinoja segmentointiin on asiakkaan 
tai yleisön kohdentaminen asuinalueen, iän, sukupuolen tai jopa kiinnostusten kohtei-
den mukaan. Kohdentamalla oma asiakaskunta saadaan selville sen käyttäytyminen ja 
sitä kautta päästään pohtimaan, miten saadaan asiakkaat toimimaan eli ostamaan 
tuote. On tärkeää tietää kenelle myy. (Ansaharju, 2011. Viitattu 10.5.2019.) 

 

Linnateatteri näkee oman tärkeimmän kuluttajaryhmänsä olevan selkeästi 50-vuotiaat 
naiset, jotka tuovat mukanaan ystäviään tai aviomiehensä. He huomioivat muitakin 
kuluttajaryhmiä ja eri ikäisiä katsojia tuomalla ohjelmistoon vaihtelevuutta, mistä löy-
tyisi jokaiselle jotakin. (Granström & Vauhkonen 2019.) 

 

3.4 Kuluttajakäyttäytyminen 

 
Asiakaslähtöinen ajattelu on löytynyt markkinoinnin kehittymisen myötä. Enää ei aja-
tella tuotekeskeisesti vaan asiakaskeskeisesti. Markkinoinnissa kaikki perustuu asiak-
kaan ostokäyttäytymiseen, sen tuntemiseen ja tarpeen tyydyttämiseen. (Bergström & 
Leppänen 2009, 109.) 

 

Ostoprosessia ohjaavat kuluttajan omat motiivit. Kun hän on tiedostanut omat tar-
peensa, syntyy motiivi tyydyttää ne. Tämä saa kuluttajan toimimaan ja käyttäytymään 
tietyllä tavalla. Motiiveihin vaikuttavat niin ulkoiset kuin sisäiset tekijät sekä markki-
nointiviestintä. (Bergström & Leppänen 2009, 109.) 

 



14 

 

Kuluttaja, etsiessään tyydytystä tarpeeseensa, nojaa ensin omaan muistiinsa eli sisäi-
seen tietoon. Aikaisempi kokemus ja tieto tukevat kuluttajan valintaa. Vastaavasti näi-
den puute vie kuluttajaa etsimään lisätietoa päätöksenteon tueksi. (Ylikoski 1999, 97.) 
Ulkoinen tiedonhaku riippuu kuluttajan tarpeesta. Pääasialliset tiedonlähteet ovat 
markkinointiviestintä, julkinen tieto ja henkilökohtainen tiedonlähde eli kokemukset. 
Markkinointiviestintä on näistä se, joka antaa kuluttajalle määrällisesti suurimman 
osan informaatiosta. Henkilökohtaiset tiedonlähteet ovat kuitenkin niitä vaihtoehtoja, 
joihin kuluttaja useimmiten turvautuu. Muiden kokemukset luovat luottamusta ja tie-
toa tuotteen toimivuudesta. Tv-, radio- ja lehtimarkkinointi perustuvat mielipiteisiin 
ja ne vaikuttavat kuluttajan ostopäätökseen ja -käyttäytymiseen huomattavasti. (Yli-
koski 1999, 99-100.) 

 

Linnateatterin kuluttajakäyttäytyminen rajautuu sen mukaan mistä  ikäluokasta on 
kyse. Hieman varttuneempi väestö saa Linnateatterin mukaansa tiedon ohjelmistosta 
sanomalehden tai muiden perinteisten markkinointikanavan kautta kuten internetsi-
vujen tai kausiesitteen kautta. Nuorempi väestö sitä vastoin hakee tietoa  sosiaalisen 
median kautta. (Granström & Vauhkonen 2019.) 
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4 MARKKINOINTI TEATTEREISSA 

 

Teatterin visio eli tulevaisuuden tavoitetila, missä halutaan olla ja mihin tähdätään tu-
levaisuudessa, on hyvä pitää takaraivossa koko markkinoinnin ajan. Se luo toimintaan 
yhtenäisyyttä ja pitää työntekijät kartalla teatterin toiminnasta sekä tavoitteista. Vision 
rinnalla markkinoinnissa on hyvä muistaa myös yrityksen missio, eli miksi se on ole-
massa ja mitä organisaation toiminnalla halutaan saavuttaa. Nämä tiedostamalla 
markkinointiin saadaan uskottavuutta ja yrityksen arvot näkyviin. (Holma 2019.) 

 

Teatterin markkinoinnin kannalta on kannattavaa edetä esityskausi kerrallaan, jotta 
nähdään ohjelmiston sisältö. Markkinoinnin vaikutuksia on teatterialan markkinoin-
nissa vaikea huomata heti. Joidenkin markkinointikanavien tulokset saattavat näkyä 
jo seuraavan päivän lipunmyynnissä. Kuitenkin useimmiten tulokset näkyvät hitaasti 
ja reagointi tapahtuu viiveellä. (Granström & Vauhkonen 2019.) Tämän vuoksi on eh-
dottoman tärkeää seurata markkinoinnin suunnitelmaa ja mitata sen tuloksia, jotta 
markkinointitapoihin päästään reagoimaan tulevaisuudessa. 

 

Tässä luvussa käsittelen kohdeyleisön tavoittamisen tärkeyttä teoriassa. Sitä, miten 
asiakaspalvelun tärkeyden tulee näkyä kaikessa markkinoinnissa ja miten se edesaut-
taa sitä. Lisäksi käsittelen markkinoinnin ja tiedottamisen yhteenkuuluvuutta. 

 

4.1 Kohdeyleisön tavoittamisen tärkeys 

 
Kun yritys lähtee tavoittelemaan kohdeyleisöä, se määrittelee eli segmentoi markki-
noinnin ja tuotteen kohteena olevat mahdolliset asiakkaat. Jokaisen asiakasryhmän 
kohdalle laaditaan oma strategia, tavoitteet ja asiakaskuntaa käsiteltävät toimintape-
riaatteet. (Bergström & Leppänen 2007, 259-260.) 
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Markkinointistrategiassa kohderyhmän segmentoinnin jälkeen pyritään tavoittamaan 
nämä asiakkaat ja kertomaan heille tuotteesta, jota markkinoidaan. On tärkeää valita 
oikeat markkinoinnin kanavat kohdeyleisöä ajatellen ja luoda heille sopivaa markki-
nointia. Tuottajan tai markkinoinnista vastaavan henkilön tulisi osata esittää oleellisia 
kysymyksiä itselleen ja hakea vastauksia niihin. Missä kohderyhmä viettää aikaansa ja 
missä heitä näkee? Miten he käyttävät sosiaalista mediaa? Miten he liikkuvat yleensä 
paikasta toiseen? Toimisiko suoramarkkinointi heihin parhaiten? (Hytti 2005, 90-91.) 

 

Erilaiset kohderyhmät tavoitetaan erilaisten kanavien kautta. Tämän vuoksi on tär-
keää pitää markkinoinnin kanavat monialaisina. Kuitenkin on vaikeaa markkinoida 
kaikille. Iso haaste markkinoinnin suunnittelussa on esityksen kohderyhmän segmen-
tointi. Sen perusteella valitaan markkinointikanavat ja tavat, jolla kohdataan asiakas-
kunta.  (Granström & Vauhkonen 2019.) Kohderyhmien segmentointi ja asiakasprofi-
lointi auttavat markkinoinnin strategian suunnittelussa. Tällöin on helpompaa tunnis-
taa oikeat kohderyhmät ja heidän toimintansa.  

 

” täytyy muistaa (--) on erityyppisiä kohderyhmiä, niitä sitte tavoitetaan vä-
hän eri kanavien kautta, esimerkiksi toi vähän varttuneempi väestö tulee 
ton sanomalehden kautta esimerkiksi yllättävän hyvin ja sitten taas sosiaa-
linen media ja tällaset on taas laajasti katsottuna nuoremman (--) se on 
markkinoinnin suunnittelussa iso haaste että tulee mietittyä se oikein -- koi-
tetaan miettii keneen tää tavallaan eniten uppois.” (Granström & Vauhko-
nen 2019.) 

   

4.2 Asiakaspalvelun merkitys markkinoinnissa 

 
Markkinoinnissa tulisi muistaa, että näyttävä mainonta ja siistit toimintatilat ovat tär-
keitä asiakkaan houkuttelemiseksi. Asiakkaan kiinnostuksen herättämiseksi tärkeää 
on henkilökohtainen myyminen, hinnoittelu, tuotteen laatu sekä hymyilevä asiakas-
palvelu. Myyntitapahtuman jälkeinen laskutus, asiakaspalvelu ja kiitosviestit asiak-
kaille ovat tärkeitä, jotta saadaan asiakas uudelleen käyttämään palveluita. Markki-
nointia ajateltaessa usein unohdetaan asiakaspalvelu ja asiakaslähtöisyys, niiden mer-
kitys ja tärkeys. Ne ovat kuitenkin todella iso osa markkinoinnin kokonaisuutta ja syy 
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siihen, että asiakas haluaa tulla takaisin ostamaan ja käyttämään palveluita. Asiakkai-
den kanssa käytetty aika on huomattavasti tärkeämpää kuin henkilökunnan kokouk-
set. (Fox 2003, 5-17.)  Teatterin markkinointi ei ole ainoastaan myymistä, vaan ihmis-
ten kohtaamista. Keskeinen tavoite on madaltaa ei tottuneiden teatterikävijöiden kyn-
nystä saapua teatteriin. (Buhler 2019).Varsinkin kun kyse on teatterin markkinoin-
nista, elämysten myymisestä sekä siitä, että asiakkaan toivotaan viihtyvän ja tulevan 
uudelleen, asiakaspalvelu on hyvin näkyvässä roolissa. Jos asiakaspalvelija voi hyvin, 
niin asiakas useimmiten voi myös hyvin. 

 

Sisäinen markkinointi on kilpailuetuja tuottava alue. Tähän osa-alueeseen ei kuiten-
kaan panosteta eikä sitä arvosteta riittävästi. Sisäinen markkinointi tukee ulkoista 
markkinointia silloin, kun henkilöstöllä on markkinoinnin onnistumisen suhteen oi-
keat ja olennaiset tiedot sekä viestinnän välineet. (Sipilä 2008, 96.) Asiakaspalvelu ta-
kaa parhaimman markkinoinnin tuloksen. Se tuottaa asiakkaille henkilökohtaisen ko-
kemuksen sekä edesauttaa siinä, että asiakas kertoo kokemuksestaan eteenpäin eli 
puskaradion syntymisen. Siksi työntekijöiden kouluttaminen, hyvän asiakaspalvelun 
luominen ja asiakaslähtöisten työntekijöiden rekrytointi ovat yrityksessä ehdottoman 
tärkeitä. Työntekijän ja asiakkaan välinen vuorovaikutus on avainasemassa hyvän pal-
velukokemuksen muodostamisessa. Asiakkaalla muodostuu kokemus palvelun loppu-
tuloksesta ja sen laadusta palveluprosessin sujuvuuden myötä. (Ylikoski 1999, 118.) 

 

On hyvä muistaa, että asiakas odottaa saavansa aina hyvää palvelua. Kuitenkin eri ih-
misille hyvä palvelu merkitsee erilaisia asioita ja lisäksi palvelun tuottaja voi käsittää 
hyvän palvelun myös omalla tavallaan. Tärkeää on selvittää, mitä asioita kohderyhmän 
asiakkaat pitävät tärkeinä, hyvinä ja mitä he tarvitsevat. Asiakaskeskeisyys edellyttää 
yritykseltä kykyä tarkastella palvelun laatua asiakkaiden silmin. (Ylikoski 1999, 117.) 
Erilaiset asiakaskyselyt ja palautelomakkeet edesauttavat yritystä huomioimaan asiak-
kaiden mielipiteet, toiveet ja näkökulmat. 

 

Aikaisemmista asiakaskyselyistä Linnateatterissa ei ole varmuutta tai dataa ei ole tal-
lessa. Asiakaskysely on resurssi kysymys, mihin ei aina riitä aika tai raha. Kuitenkin 
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Linnateatteri kuuntelee asiakkaitaan ja palautteitaan sekä pitävät kanta-asiakasiltoja, 
jolloin käyvät keskustelua ja kuuntelevat palautteita sekä heidän mielipiteitään. (Gran-
ström & Vauhkonen 2019.) 

 

4.3 Markkinoinnin ja tiedottamisen yhteenkuuluvuus 

 
Markkinointi ja tiedottaminen tukevat toisiaan. Niin kuin markkinoinnissa käytetään 
markkinointisuunnitelmaa, niin tiedotuksessa käytetään tiedotussuunnitelmaa. Suun-
nitelmassa tulisi näkyä erikseen ulkoinen ja sisäisen tiedotus. Hyvä on kirjata myös 
ylös, minkä työtehtävän kukakin työntekijä hoitaa. Suunnitelmassa tulee näkyy tiedo-
tuksen aikataulu ja toimet ennen tapahtumaa, sen aikana ja jälkeen. (Seinäjoki 2019.) 

 

Markkinoinnin vastuulla on tiedottaa asiakkaille palveluista. Perustietojen tulisi olla 
helposti löydettävissä niin internetsivuilla kuin esitteissä. Olennaisia tietoja ovat ajan-
kohta, paikka, aika, kesto, hinta sekä mahdollinen ikärajoitus. Puhelinnumero sekä 
mahdollinen sähköpostiosoite on hyvä laittaa asiakkaan saataville mahdollisia lisäky-
symyksiä ajatellen. Työryhmän sisällä tiedottaminen on myös ehdottoman tärkeää. 
Henkilökunnan tulisi olla ajan tasalla palveluistaan ja mahdollisista muutoksista hy-
vissä ajoin, jotta asiakaspalvelu eli markkinointi olisi mahdollisimman hyvää. Työryh-
män koosta rippumatta kaikki tuotannon tiimien tai niiden edustajien olisi hyvä pitää 
kerran viikossa tuotantopalaveri, missä käydään läpi ajankohtaiset asiat sekä aikatau-
lut. Tiedottamista vahvistaa muistio, joka jää kaikkien nähtäväksi. (Hytti 2005, 93-94; 
112-120.) Pienessä työryhmässä voidaan helposti vähätellä tiedottamisen tarvetta ja si-
säisen viestinnän tärkeyttä ja kuitenkin niissä saattaa todellisuudessa olla paljon auk-
koja. Saatetaan ajatella, että asiat kulkeutuvat muuta kautta työntekijöiden korviin. Si-
säisen viestinnän ja tiedottamisen puute johtaa helposti siihen, että väärinymmärryk-
sen mahdollisuus kasvaa ja se puolestaan voi tuhota jo arvokasta työtä ja pilata mark-
kinointia. 
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Ilman tiedottamista yritys ei toimi. Johdon tärkein tehtävä on tiedottaa ja kertoa mihin 
yritys pyrkii, mikä on sen visio, strateginen suuntaus ja mitä he vaativat työntekijöil-
tään. Jatkuva henkilökunnan kouluttaminen, hyvä ohjeistus sekä toimiva vuorovaiku-
tus mahdollistavat niin hyvän asiakaspalvelun kuin myös toimivan markkinoinnin ja 
ajan tasalla olevan tiedottamisen. Informaation puute vaikuttaa suoraan negatiivisesti 
asiakkaan kokemaan palveluun. Ja sen tähden hyvän tiedottamisen tulee lähteä jo yri-
tyksen sisältä. 
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5 MENETELMÄT 

 

Opinnäytetyöni tutkimus- ja kehittämistavoitteena on saada selville, miten Linnateat-
teri on onnistunut omassa markkinoinnissaan, se miten nykyinen markkinointi saa-
vuttaa asiakkaita sekä miten sitä voisi kehittää yhä paremmaksi. Etsiä uutta näkökul-
maa Linnateatterin markkinointiin ja kehittää siihen uusia työkaluja. Tarkoitus on tar-
kastella tätä kaikkea teatterialan sisällä sekä tämän hetkistä Linnateatterin markki-
noinnin tilannetta. Jotta saisin tarpeeksi kattavan näkökulman teatterialan markki-
nointiin, valitsin kaksivaiheisen tiedonhankinnanmenetelmän. Ensimmäisenä tiedon-
hankintamenetelmänä hyödynsin asiakaskyselyä, jolla tavoitin Linnateatterin nykyisiä 
asiakkaita sekä ihmisiä, jotka olivat olleet jollain tapaa sen markkinoinnin kohteena 
tai tekemisissä Linnateatterin kanssa. Toisena tiedonhankintamenetelmänä hyödyn-
sin teemahaastatteluita alan asiantuntijoiden kanssa, jotta sain lisää syvyyttä aihee-
seen. Tietoa ja lähdemateriaalia hain pääsiassa alan kirjallisuudesta ja luotettavista in-
ternetjulkaisuista. Lisäksi tietoperustana käytin suullista tiedonantia Linnateatterin 
toimitusjohtaja Mikko Granströmin ja markkinoinnista vastaavan Annukka Vauhko-
sen kanssa.  

 

Näiden valitsemieni aineistokeruumenetelmien avulla tavoittelen erilaisia näkemyksiä 
teatterialan markkinointiin ja toteuttamiseen. Linnateatterin markkinointia kehittä-
mään pyrkivän opinnäytetyöni tarkoituksena on tuottaa ensisijaisesti hyötyä Linnate-
atterille, mutta myös tuoda näkökulmaa muille teattereille ja niiden markkinointihaas-
teisiin. Tässä luvussa käsittelen tarkemmin aineiston hankita- sekä analyysimenetel-
miä.  

 

5.1 Tutkimusongelmat ja tavoitteet 

 
Opinnäytetyöni tutkimusongelmaksi määrittelin Linnateatterin asiakkaiden saavutta-
misen sekä sen onnistumisen markkinoinnissaan. Asiakaskyselyllä haluttiin selvittää, 
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miten nykyiset ja mahdolliset tulevat asiakkaat saavat Linnateatterista ja sen ohjelmis-
tosta tietoa, mitä kanavia he hyödyntävät siihen ja mitkä olisivat heidän mielestään 
mielekkäimpiä kanavia siihen. 

 

Teemahaastatteluilla halusin selvittää alan ammattilaisten näkökulmia markkinoin-
tiin ja sen haasteisiin. Tarkoituksena ja tavoitteena oli selvittää sekä löytää keinoja asi-
akkaiden tavoittamiseen, saada tietoa markkinoinnin toimivuudesta sekä sen onnistu-
misesta ja löytää uusia näkökulmia markkinointiin ja kehittää markkinointiin uusia 
työkaluja. 

 

Opinnäytetyön ja tutkimuksen teemana on teatterialan nykymarkkinointi. Keskeiset 
tutkimuskysymykset ovat:  

• Miten kohderyhmät tavoittaa ja mitkä markkinointimenetelmät ovat relevan-
teimpia teatterimaailmassa?  

• Miten toimivia tämänhetkiset markkinoinnin tavat ovat Linnateatterissa ja ylei-
sesti teatterialalla? 

Näihin kysymyksiin pyrin vastaamaan tutkimustulosteni ja tietoperustan avulla. 

 

5.2 Aineistohankintamenetelmät 

 
Asiakaskyselytutkimus 

 

Keskeinen hankintamenetelmä aineiston keruun kannalta oli asiakaskysely (LIITE 1), 
joka suunnattiin Linnateatterin asiakkaille ja mahdollisille asiakkaille, jotka olivat ol-
leet jollain tasolla Linnateatterin markkinoinnin kohteena. Asiakaskysely toteutettiin 
sähköisesti verkkokyselynä Google Forms -ohjelmalla.  Lisäksi tulostin kymmenen 
kappaletta kyselyä paperisena versiona Linnateatterin aulaan. Näin loin mahdollisuu-
den vastata kyselyyn myös niille, jotka eivät käytä tai pääse internetiin. Kysely oli laa-
dullisesti kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus, jota voidaan myös kutsua tilastol-
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liseksi tutkimukseksi. Kvantitatiivisen tutkimuksen avulla voidaan selvittää lukumää-
riin sekä prosenttiosuuksiin liittyviä kysymyksiä tutkimuslomakkeiden avulla valittui-
hin aihealueisiin. Erilaisia tuloksia ja taulukoita käytetään havainnoimaan tuloksia. 
Syvempiä syitä ei tutkimuksella päästä selvittelemään ja tulokset jäävät usein pinta-
puolisiksi tutkimusmenetelmän takia. Kuitenkin olemassa oleva tilanne voidaan hel-
posti kartoittaa. (Heikkilä 2001, 16.) 

 

Asiakaskyselyni tavoitti monta Linnateatterin asiakasta tai sen markkinoinnin koh-
teena ollutta ja sai heidän mielipiteensä kuuluviin. Hyvä puoli verkkokyselyssä on sen 
matala kynnys vastata kysymyksiin sekä sen tehokkuus ja taloudellisuus. Kuitenkin 
heikkoutena näen sen etäisyyden vastaajaan eli konkreettisen kontaktin puutteen, jol-
loin asiakas ei voi kysyä tarkentavia kysymyksiä. Väärinymmärryksen riski tällöin kas-
vaa. Lisäksi verkkokyselyllä on vaikea saavuttaa kyllin suurta asiakaskuntaa, sillä sosi-
aalisessa mediassa oletettavasti tulee vastaan paljon kaikkea muutakin, jolloin verkko-
kysely voi jäädä huomaamatta tai tuntua liian raskaalta tehdä juuri sillä hetkellä.  

 

Verkkokyselyn kysymysrungon rakensin Linnateatterin niihin asioihin nojaten, joihin 
he halusivat saada vastauksia ja jotka myös tukivat minua tutkimuksessani. Kyselyn 
laatimisvaiheessa pidin mielessäni työni kokonaisrakenteen. Linnateatterin hyväksy-
mänä kysely oli esillä heidän omilla Facebook -sivuillaan sekä se lähetettiin sähköisenä 
uutiskirjeen mukana kanta-asiakkaille. Lisäksi julkaisin asiakaskyselyä itse omassa so-
siaalisen median kanavassani mm. Facebook -sivuillani ja -ryhmissä, joissa toivoin ta-
voittavani turkulaisia ja mahdollisia Linnateatterin asiakkaita, jotka ovat nähneet ja 
kuulleet Linnateatterin palveluista. Verkkokyselyn lisäksi halusin mahdollistaa niille 
asiakkaille, jotka eivät käytä internetiä vastaamisen. Vastausaika oli huhtikuussa kol-
misen viikkoa 8.4. -29.4.2019. Kyselyn ajankohtaa määritellessä, oli huomioitava ajan-
jaksolle osuva pääsiäinen, joka saattaisi rajoittaa vastausten määrää. Valitsin kuiten-
kin kyselyn kyseisenä ajankohtana julkistetuksi, sillä kevätkausi oli päättymässä ja asi-
akkaita olisi todennäköisemmin kesällä hankalampi tavoittaa. 
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Kyselyn saatekirjeessä kerroin kyselyn olevan osoitettu Linnateatterin asiakkaille tai 
sen markkinoinnin kohteena olleille mahdollisille asiakkaille. Kuka tahansa pystyi vas-
taamaan kyselyyn. Toteutin kyselyn anonyymisti. Kyselyyn pääsi julkisen linkin 
kautta, mikä tietysti aiheutti sen, että kyselyä ei voitu kontrolloida ja nähdä vastaako 
joku useamman kuin yhden kerran. En pidä sitä todennäköisenä, enkä kuitenkaan koe 
sen vaikuttavan kyselyn luotettavuuteen. Kysely koostui 14 kysymyksestä. Monivalin-
takysymyksiä oli 13 kappaletta, joihin kaikkiin vastaajan oli vastattava. Viimeinen ky-
symys oli vapaaehtoinen ja avoin palaute Linnateatterille. Kyselyyn vastaaminen kesti 
noin kolme minuuttia. Kysymyksissä hyödynsin monivalintamenetelmää ja viimeisellä 
avoimella vapaaehtoisella kysymyksellä halusin mahdollistaa vastaajan vapaan kom-
mentoinnin niihin asioihin, joita en osannut kysyä tai he saivat ilmaista oman mielipi-
teensä tarkemmin. Kysymys antoi myös mahdollisuuden kommentoida myös kyselyä 
sekä tutkimusta kohtaan. Ennen julkaisemista testasin kyselyn ymmärrettävyyttä ja 
sen pätevyyttä. Pyysin kommentteja ja näkökulmia sen toimivuudesta sekä toteutuk-
sesta ulkopuolisilta henkilöitä. Ensimmäiset neljä kysymystä olivat tarkentavia kysy-
myksiä kyselyyn vastaajalle, kuten sukupuoli, ikä, asuinpaikka ja ammatti, jolloin pää-
sin kartoittamaan vastaajien kohderyhmää.  

 

Sähköiseen asiakaskyselyyn vastasi 71 henkilöä ja tulostettuun paperiseen kyselyyn 
neljä, mikä oli itselleni ja opinnäytetyön tilaajalle riittävä määrä. Tutkimuksen loppu-
tuloksen kannalta oli tärkeää tavoittaa mahdollisimman monta vastaajaa, joilta saa ai-
toa tietoa heidän kokemuksistaan liittyen Linnateatterin markkinoinnintiin. Odotuk-
seni vastausten määrästä ei ollut suuri, sillä aavistin, että asiakkaiden tavoittaminen 
sähköisellä asiakaskyselyllä olisi haastava. Tiedostin  jo alkuun, että on mahdotonta 
ennakoida kuinka moni vastaa asiakaskyselyyn ja aavistelin, että vastausprosentti jää 
pieneksi. Asiakaskyselyyn oli vaikea tavoittaa vastaajia ja kysely saattoi jäädä kaiken 
muun internetissä olevan sisällön varjoon. Lisäksi ihmiset ovat niin kiireisiä tänä päi-
vänä, että pienikin kysely voi tuntua liikaa aikaa vievältä. Opinnäytetyön tilaaja ja minä 
olemme kuitenkin tyytyväisiä vastaajien määrään, vaikka suurempi vastaajien määrä 
olisi tuonut tarkkuutta ja luotettavuutta enemmän kyselyyn. Tarkkaa määrää kyselyä 
ei lähetetty, vaan kysely tavoitti ne, jotka sen  näkivät ja vastasivat kysymyksiin. Kyse-
lyä on myös vaikea verrata aiempiin kyselyihin, sillä viimeisimmästä Linnateatterin 
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asiakaskyselystä on aikaa tai niitä ei ole ennen tehty sekä niiden tuloksista ei ole var-
maa tietoa (Granström & Vauhkonen 2019). Vastausten määrää voidaan verrata kui-
tenkin viime vuoden katsojalukuun. Vuonna 2018 lippuja niin omiin kuin vieraileviin 
esityksiin oli myyty 61 001 lippua, joten vastausprosentti tuohon on erittäin pieni. 
(TINFO 2018.) Lisäksi Linnateatterin Facebook -sivusta tykkää 7695 ihmistä, jossa ky-
sely julkaistiin, joten vastausprosentti verrattuna tähän on 9%. 

 

Teemahaastattelu 

 

Kolmantena aineistonkeruumenetelmänä hyödynsin teemahaastattelua, joka antoi li-
sää syvyyttä tutkimukseen sekä tuotti laadullista tutkimusaineistoa. Haastattelut to-
teutin anonyymisti, mutta haastateltavat antoivat oman henkilökohtaisen äänensä tut-
kimukseen. Haastateltavien vastauksia käytän siten, ettei haastateltavaa tai hänen työ-
paikkaansa voi tunnistaa. Heidän vastauksiaan ja kommenttejaan käytän nimimerkein 
esimerkiksi ”Asiantuntija 1”. Teemahaastattelun runkoa luodessa (LIITE 2) on tärkeää 
perehtyä aiheeseen sekä sisäistää aihe syvällisesti. Aiheen rungon laatimisessa tarvi-
taan teorian sekä omien kokemusten ymmärrystä. (Eskola & Suoranta 1998, 79.) Pe-
rusteellinen paneutuminen aiheeseen ja omien kokemusten kartoittaminen auttoi mi-
nua laatimaan haastattelun rungon käsiteltävistä aiheista ja luomaan haastatteluille 
tavoitteet. 

 

Valitsin haastateltaviksi neljä asiantuntijaa, jotka toimivat markkinoinnin parissa sekä 
teatterialalla Suomessa. Jokainen haastateltava oli teatterialalla vastuussa markki-
noinnista ja kaikilla heillä oli kokemusta sekä työhistoriaa alalta. Haastattelut toteutin 
kasvotusten, nauhoitin ne äänitallenteina, jotta pystyin kuuntelemaan ne uudelleen 
sekä litteroimaan myöhemmin analyysivaiheeseen. Haastattelun metodina käytin tee-
mahaastattelua, jossa vastaaja tunsi haastattelun näkökulman etukäteen. Haastatelta-
van halutessa annoin hänelle mahdollisuuden kuulla etukäteen mahdollisia kysymys-
teemoja ennen haastattelutilannetta, jotta hän näin saattoi etukäteen valmistautua ai-
healueisiin. Ensisijaisesti en näyttänyt kysymyksiä etukäteen haastateltavalle, jotta 
sain vastaukset mahdollisimman spontaanisti sekä rehellisesti.  
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Teemahaastattelussa on ennakkoon määritelty haastattelun teemat sekä aihepiirit. 
(Hirsijärvi & Hurme 2008, 34.) Pyrin pitämään haastatteluissa saman esitysmuodon 
kysymysten ja järjestyksen osalta. Kasvotusten haastateltaessa keskustelu kuitenkin eli 
ja syveni, jolloin annoin liikkumavaraa myös haastattelun teemarungolle. Lisäksi jou-
duin välillä tekemään tarkentavia kysymyksiä tai esittämään lisäkysymyksiä, jotta sain  
syvyyttä vastauksiin. Pyrin kuitenkin siihen, etten johdattele haastateltavia vastauksis-
saan.  

 

5.3 Aineiston analyysimenetelmät 

 

Asiakaskyselytutkimus 

 

Kyselyn pääpaino oli mielipidekysymyksissä, jossa oli ennalta määritellyt vastausvaih-
toehdot. Moniin kysymyksiin lisäsin ”muu” -vaihtoehdon, mikä antoi mahdollisuuksia 
siihen, että saan vastauksia sellaisiin kysymyksiin, joita en huomannut vastaajilta ky-
syä. Kysymysten tuloksia lähdin analysoimaan prosenttijakaumin sekä vaihtoehtojen 
keskiarvojen perusteella. Kaikki kysymykset, paitsi viimeinen avoin kysymys olivat pa-
kollisia vastaajalle.  

 

Avoimia kysymyksiä tarkastelin Google Forms -ohjelmalla. Käsittelin kysymykset yk-
sitellen, ryhmittelin ne taulukkoon ja tutkin vastauksia ajatuskarttojen avulla. Näin 
sain vastaukset sellaiseen järjestykseen, jota pystyin vertailemaan myöhemmin suh-
teessa sekä teoriaan että tutkimuskysymyksiini. Ryhmittely ja yhteydet eri vastausten 
välillä antoivat mahdollisuuden luoda päätelmiä, joita tarkastelin samaan aiheeseen 
liittyvien muiden tutkimusmenetelmieni tulosten kanssa.  

 

Asiakaskyselyn analyysivaiheessa hyödynsin Google Forms-ohjelmaa, joka mahdollisti 
vastausten koonnin sekä niiden ryhmittelyn taulukoihin. Näin minun ei tarvinnut kir-
jata itse vastauksia ylös ja tehdä taulukointia, mikä vähensi virheiden riskiä ja toi lisää 
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luotettavuutta kyselyn analysointiin. Määrällisen aineiston analyysissä auttoivat ohjel-
man automaattinen ristiintaulukointi, prosentti- ja keskiarvojen laskutavat. Pystyin te-
kemään vastauksille luokitteluja ja vertailuja sekä tarkastelemaan riippuvuuksia ja 
korrelaatiokertoimia. ”Muu” – vastausten perusteella hyödynsin omaa taulukointia, 
jolloin tarkastelin kuinka moni vastaajista oli vastannut samalla tavoin. 

 

Kysely oli kvantitatiivinen eli määrällinen aineisto. Sitä käsitellään tilastollisin mene-
telmin. Tutkimus perustuu aineiston mittaamiseen. Tieto on näin siis luotettavaa, pe-
rusteltua ja yleistävää (Kananen 2011, 17-18.) Määrällisessä tutkimusmenetelmässä 
asioita tutkitaan numeroiden avulla. Tieto saadaan tällöin numeroina tai aineisto ryh-
mitellään numeeriseen muotoon. Nämä selitetään ja tulkitaan sanallisesti. (Vilkka 
2007, 14.) Kyselytutkimuksen hyviä puolia on se, että kyselyn avulla saadaan mahdol-
lisesti kerättyä laaja tutkimusaineisto. Samalla kertaa voidaan kysyä montaa eri asiaa 
monelta ei ihmiseltä. Tällöin tutkijalta säästyy aikaa ja rahaa. Hyvin ja huolellisesti 
laadittua kyselylomaketta on helppo käsitellä sekä analysoida tietokoneen avulla. (Hir-
sijärvi ym. 2006, 184.) 

 

Haastattelut 

 

Kvantitatiivisen eli määrällisen menetelmän lisäksi valitsin kvalitatiivisen,  laadullisen 
menetelmän eli  haastattelut. Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 
täydentävät toisiaan. Laadullinen tutkimus laajentaa ja  syventää määrällisen analyy-
sin numeraalisia tuloksia haastattelujen avulla.  (Vilpas, 2018.) 

 

Haastatteluita käsittelin kuuntelemalla ne uudelleen nauhalta sekä litteroin ne, ts. kir-
joitin ne auki sanasta sanaan. Luin haastattelut tämän jälkeen läpi sekä perehdyin pa-
remmin sisältöön. Olin tehnyt haastattelut tutkimuskysymysteni pohjalta, jolloin 
haastattelujen kulkua ja keskeisiä vastauksia oli helppo hahmotella. Analysoidessani 
haastatteluja, pyrin keskittymään ainoastaan niihin tuloksiin ja sisältöihin, jotka anta-
vat uutta näkökulmaa ja vastauksia tutkimuskysymyksiin sekä -tavoitteisiin. Hyödyn-
sin teorialähtöistä sisältöä analyysissä, sillä haastattelut pohjautuivat teoriaan. Tämä 
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mahdollisti sen, että saatoin analyysivaiheessa vertailla jo olemassa olevaa tietoa uu-
teen tietoon, jota vasta etsin. (Hirsijärvi & Hurme 2008, 135-136; Tuomi & Sarajärvi 
2012, 107-113.) 

 

Panostin äänitallenteiden nauhoittamiseen ammattilaislaittein. Katsoin niiden toimi-
vuuden etukäteen ja tein testihaastatteluja. Pidin myös huolta, että jokainen haastat-
telu tapahtui rauhallisessa ympäristössä ilman häiriötekijöitä. Pidin haastattelurun-
gon mukanani ja panostin sen laadukkuuteen etukäteen sitä laatiessa. Jotta aineisto 
pysyy mahdollisimman laadukkaana, litteroin äänitteet miltei heti haastattelun jäl-
keen, jolloin kaikki oli vielä tuoreessa muistissani. (Hirsijärvi & Hurme 2008, 184-
186.) 

 

Haastattelut pohjautuivat haastateltavien omiin näkökulmiin ja mielipiteisiin. Ky-
seessä oli alan asiantuntijoita markkinoinnin sekä teatterialan saralta, joten haastatel-
tavien omat taustat toivat luotettavuutta tutkimustyöhöni. En hakenut kysymyksillä 
oikeaa tai väärää vastausta. Tavoitteeni haastatteluista oli saada mahdollisimman laaja 
näkökulma nykypäivän markkinointiin. Vastaajien oma tieto sekä kokemukset, mutta 
myös sen hetkinen mielipide sekä olotila vaikuttivat ainoastaan vastauksiin. Vastaajat 
eivät tienneet kysymyksiä etukäteen, olin kertonut vain haastattelun teeman. He tiesi-
vät etukäteen myös sen, että tulen nauhoittamaan haastattelut, mutta heidän henkilöl-
lisyytensä pysyy anonyyminä ja vastaukset tunnistamattomina.  
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6 ANALYYSI 

 
Tässä kappaleessa käsittelen kahden aineistonkeruumenetelmän avulla tuloksia, joita 
olen saanut sekä tarkastelen näiden välistä vuoropuhelua olemassa olevan tiedon sekä 
teorian kanssa.  

 

Analyysivaiheessa tarkastelin ainestoa yhtenä kokonaisuutena. Käytin kaksivaiheista 
tiedonhankintamenetelmää eli menetelmätriangulaatiota. Tulosten analysoinnit ja tu-
lokset olen nivonut yhdeksi kokonaisuudeksi. Peilaan tutkimusaineistoa olemassa ole-
vaan tietoon eli lähdemateriaaliin sekä teoriaan. Molemmat kaksi tiedonhankintamen-
telmää eli asiakaskysely ja teemahaastattelut perustuivat kysymyksiin, jotka sisälsivät 
asioita teatterialan markkinoinnin eri aihepiireistä: sen haastavuudesta, tarpeesta, eri-
laisista näkökulmista ja tärkeistä huomioon otettavista seikoista, kuten kohderyhmät 
ja niiden tavoittaminen.   

 

Asiakaskyselyyni vastasi yhteensä 71 henkilöä. Vastauksien määrä oli minusta hyvä ky-
selyn ajankohtaan ja sen luonteeseen verrattuna. Analysoin vastauksia ja niiden tilas-
tollisia tuloksia. Teemahaastatteluissa haastattelin kolmea alan asiantuntijaa. Vertai-
len heidän vastauksiaan, kokoan heidän mielipiteitään ja näkemyksiään sekä teen 
niistä johtopäätelmät. Analyysin tukena käytän tietoperustaa, minkä sain haastatelles-
sani Linnateatterin omaa henkilökuntaa, sen toimitusjohtajaa sekä markkinoinnista 
vastaavaa henkilöä.  

 

Asiakaskyselyn toteutin anonyymisti, joten ristiintaulukointi eri ikäisten vastauksien 
välillä on analyysivaiheessa mahdotonta. Siksi tarkastelen vastauksia kokonaisuutena 
ja analysoin sen sisällä olevia eroavuuksia. 

 

6.1 Vastaajien taustat 
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Vastaajien tausta ei kyselyssä yllättänyt minua. Osasin odottaa jo kyselyä tehdessäni, 
että suurin osa vastaajista on  Turun alueelta tai sen lähiympäristössä. Toki  kohdensin 
kyselyä tietoisesti turkulaisille sitä jakaessani. Linnateatteri on kuitenkin turkulainen 
ammattiteatteri, joten on itsestään selvää, että suurin osa sen palveluita käyttävistä tai 
sen markkinoinnin kohteena olevista on Turun seudulta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1. Vastaajien asuinaluejakauma. 

 

Kuten kuviosta 1. näkee, niin asuinalueet jakautuvat melko tasaisesti. 83,1% asut Tu-
russa, loput jakautuvat tasaisesti muihin kuntiin ja kaupunkeihin Turun lähettyvillä. 
Huomioitavaa on, että vastaajia on myös kauempaa, Helsingistä sekä Tampereelta. 
Tämä kertoo sen, että vaikka kyseessä on nimenomaan turkulainen ammattiteatteri, 
markkinointi ja sana Linnateatterista on kiirinyt myös kauemmas. Vastausprosentti 
on kuitenkin melko pieni katsojamääriin verrattuna, että sitä verrataan katsojamää-
riin. Silloiseen Domino-saliin, joka oli käytössä kun tein kyselyä, mahtui 488 katsojaa 
ja Linnankadun tiloihin 200 katsojaa. Esityksiä vuodessa on suunnilleen tämän syksyn 
2019 ohjelmiston perusteella 18 eri esitystä niin Linnateatterin omaa kuin vierailevaa 
esitystä. Näiden jokaisen esityksen esityspäivät mukaan lukien, katsojia Linnateatte-
rissa käy lukuisa määrä. 
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Näinkin pieneen vastausprosenttiin mahtuu hyvin erilaisia taustoja ja mielipiteitä 
omaavia ihmisiä, mikä antaa kokonaiskuvaa asiakkaiden näkemyksistä markkinoinnin 
tavoittavuudesta. Kuitenkaan pieni vastausprosentti ei anna tarkkaa tai luotettavaa ku-
vaa, johon voisi täysin nojautua. Siinä voi kuitenkin nähdä selvän suunnan ja tehdä 
johtopäätöksiä sen perusteella.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 2. Vastaajien sukupuolijakauma. 

 

Kuvio 2. kertoo asiakaskyselyn vastaajien sukupuolijakauman. 78,9% vastaajista on 
naisia, minkä aavistin, sillä uskon vahvasti, että naispuoliset vastaavat herkemmin ky-
selyihin. Vastaajista kuitenkin  19,7% on miehiä ja myös pieni prosentti muita. Tämä 
jakauma tuo laajempaa kuvaa vastaustuloksiin, sillä pyrin siihen, että kysymykset eivät 
olleet sukupuolittuneita.  
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Kuvio 3. Vastaajien ikäjakauma. 

 

Kun katsoo kuviota 3. vastaajien ikäjakauma oli melko tasainen. Oma oletukseni oli, 
että ensimmäisen vaihtoehdon 0-17-vuotiaat eivät vastaa kyselyyn lainkaan, sillä ky-
sely oli tarkoitettu tavoittamaan täysi-ikäisiä. Linnateatterin ohjelmisto on suunnattu 
enemmän vanhemmalle katsojalle, mikä näkyy myös teatteriravintola-konseptista, 
jossa on anniskeluoikeudet. Linnateatterilla on kuitenkin lapsille suunnattuja esityk-
siä, mutta oletettavissa oli, että he olisivat liian nuoria vastaamaan kyselyyn. Kuviosta 
3. näkee selkeästi, että tummansininen alue tilastosta puuttuu kokonaan, joten oletuk-
seni toteutui. 

 

Suuri joukko vastaajista oli nuoria aikuisia, 31% 25-34-vuotiaita (punainen ja oranssi 
alue). Kuitenkin suurin kyselyn vastaajakunta koostui keski-ikää lähestyvistä sekä sen 
ylittäneistä. 43,6% vastaajista on siis 35-59-vuotiaita (vihreä ja lila alue). Tämä on 
myös Linnateatterin näkökulmasta heidän kohderyhmänsä asiakas (Granström & 
Vauhkonen 2019). 

” (--) meidän kohderyhmä on tavallaan selkeesti semmonen 50-vuotias 
naishenkilö, joka tuo sitten miehensä tai omat kaverinsa mukanaan. (--) 
taloustutkimusten mukaan tehty kohderyhmätutkimuksesta saatu tieto on 
jotain tällaista, mutta me halutaan toki huomioida myös muita ja muun 
ikäisiä ja tuoda sellaista ohjelmistoa mistä löytyisi vähän kaikille.” (Gran-
ström & Vauhkonen 2019.)  
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On positiivista, että nuoremmat ikäryhmät, mutta myös selkeäsi vanhempi ikäluokka 
(60-100-vuotiaat) ovat vastanneet kysymyksiin ja näin ilmaisseet tietävänsä Linnate-
atterin palveluista ja ovat mahdollisesti myös käyttäneet niitä. Tulos kertoo sitä, että 
Linnateatterin palveluista ovat kiinnostuneita myös muut kuin heidän varsinainen 
kohderyhmänsä, nuo 50-vuotiaat naiset. Tutkimukseni tulos tukee myös sitä, että on 
hyvä aika ajoin tarkistaa oman kohderyhmänsä paikkansapitävyys. 

 

”(--) voidaan jossain tuolla toimistopuolella puhua, että ”nii kun on näitä 
plus 55-vuotiaat naiset mitkä meillä käy” ja sitten se ihminen, joka siitä pu-
huu, niin saattaa olla semmonen joka ei ole käyny vaikka normaalissa esi-
tyksessä pitkään pitkään aikaan. Ja kaikki se perustuu semmoseen kun 
”näin on aina ollut”. Niin et kyllä mun mielestä on ihan tervettä esimerkiksi 
tulla välillä iltaisin lippukassalle ja kattoo ketä nää ihmiset on oikeesti täällä 
on.” -Asiantuntija 2. 

 

6.2 Markkinoinnin haasteet sekä mahdollisuudet 

 
Markkinoinnin haasteet  teatterialalla haastattelemien asiantuntijoiden mielestä olivat 
samansuuntaisia kuin olin itsekin pohtinut ja mitä olin lähdemateriaaleista teoriapoh-
jalta löytänyt. Kaikki kolme asiantuntijaa ajattelivat, että markkinoinnin suurin haaste 
teattereissa on siinä, kun joudutaan markkinoimaan tuotetta, jota ei vielä ole olemassa 
ja joka tulee matkan varrella muuttumaan.  

 
”(--) teattereille tyypillistä on se että aletaan markkinoida ennen kun meillä 
edes on tuotetta, niin kyllähän se on se isoin haaste. Et se on vähän eri tehdä 
markkinointia jo olemassa olevalle.” -Asiantuntija 1. 

 

Kaikkien asiantuntijoiden vastauksissa tuli vahvasti esille ajatus siitä, että teatterin 
markkinoinnissa tulee ottaa huomioon se, minkä tyylinen teatteri on ja mitkä ovat te-
atterin vahvuudet. Holma (2019) verkkojulkaisussaan Mistä markkinointi kannattaa 
aloittaa puhuu samaisesta asiasta. Teatterin vahvuus ja sen tyyli tulee näkyä teatterin 
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strategiassa, jossa päätetään markkinoinnin suunta, samoin vision ja mission tavoit-
teista: mihin pyritään, miksi ollaan olemassa sekä missä ja mitä halutaan tulevaisuu-
dessa olla. Pienemmissä teattereissa on hyvä kuitenkin toimia esitykset edellä, vaikka 
ohjelmiston luonteessa täytyy olla jonkinlainen visio sekä missio taustalla. Kuitenkaan 
itse teatterin brändääminen ja ”matkamuistomyymälä” erilaisista teatterin tuotteista 
ei välttämättä tuota tuloksia, kuten asiantuntija 3 näki brändäämisen enemmänkin 
isojen maiden ja kulutuskulttuurin kuten Amerikan toiminnalta.  

 
” -- (teatterin markkinoinnin) pitäis lähteä strategiatasolta, mitä siihen on 
määritelty tärkeeksi ja sitä kautta tuoda niitä asioita konkreettisesti 
markkinointiin. Et tavallaan strategian kautta -- lähetäänkö esitykset 
edellä vai lähetäänkö brändi edellä vai miten niitä onnistutaan viemään 
rinnakkain.” -Asiantuntija 2.  

 

” -- teatterin brändääminen on ennemmin jenkkien juttu, ei niinkään suo-
malaisten juttu, täytyy mennä esitys edellä. Nykyään ei osteta edes käsioh-
jelmiakaan. – teatteri ei ole matkamuistomyymälä.” -Asiantuntija 3. 

 

Se, mitä uusista markkinointikanavista ajateltiin toi vastauksissa hajontaa. Uusien ka-
navien puolesta vastauksissa näkyi ristiriitaisia mielipiteitä. Uudet markkinointikana-
vat nähtiin hyödyllisinä (2 asiantuntijaa), mutta osa haastateltavista (1 asiantuntija) 
koki ne kuitenkin haastavaksi.  

 

Asiantuntija 2. koki uudet markkinoinnin kanavat omassa työssään helpoksi. 

 

” Ei mun mielestä yhtään (uuden kanavat haaste), se on mahdollisuus, mun 
mielestä se on helppoa (--) jos ajattelee et Instragramin pääkäyttäjäryhmä 
on noin 20-30 vuotiaat naiset, mitkä ei oo perinteisesti sitä ajateltua teatte-
rin yleisöä, niin meillä on, mietitään vaikka opiskelija lippujen myynti kas-
vanut aivan tolkuttoman paljon viime vuonna. Et selkeesti löydetään koko 
ajan nuorempaa väestöä.” -Asiantuntija 2. 

 

Asiantuntijat 1. ja 3. kokivat uudet markkinoinnin kanavat hyviksi, mutta haastaviksi. 
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” Kanavia on tullut valtavasti lisää, mutta samalla se, että ei ole tullut työ-
voimaa, joka ehtis niitä käyttämään (--) ja vaikka moni uusit kanavista ja 
suhteellisen edullisia, mut niissä vanhoissakin pitää näkyä, et ei voi heittäy-
tyä vaan uusien varaan, kun katsojakunnasta selvästi suurin osa on iäk-
käämpää, jotka sitten vielä lukee perinteisiä lehtiä.” -Asiantuntija 1.  

 

” Haaste ei se miten tavoittaa, mutta saadaanko ne lähtemään liikkeelle. Ny-
kynuorisoa ei kiinnosta teatteri kaiken tän viihteen lomassa. Niillä on edel-
leen se ajatusmaailma, et teatteri on vanhanaikaista ja pönötystä. (--) 
Haaste teattereille on tosi vähäinen raha ja markkinointi on kallista, joten 
täytyy tosi tarkkaan miettiä se missä markkinoidaan järkevästi niillä sum-
milla mitä meillä on. Ainainen puute on rahan puute.” -Asiantuntija 3. 

 

Asiantuntijat näkivät uusia ja innovatiivisia mahdollisuuksia markkinoinnissa. Teo-
riaa käsittelevässä osiossa kerroin aiemmin siitä, kuinka käyttämäni lähdemateriaali 
tukee ajatusta siitä, että markkinoinnin tulee olla innovatiivista ja rohkeaa. Tutkimuk-
seni haastattelun asiantuntijat luottavat enemmän kuitenkin perinteiseen markki-
nointiin ja sen tapoihin, vaikka näkevät markkinoinnissa olevan tilaa myös uusille 
mahdollisuuksille. Osa oli kokeillut markkinointia  yhteistyökumppaneiden kanssa 
sekä erilaisia markkinointikampanjoita. Mutta he näkevät kuitenkin uudet ja innova-
tiiviset kokeilut haastavina rahan niukkuuden vuoksi. Perinteinen markkinointi näh-
tiin hyvänä, sillä se on todettu toimivaksi ja se saavuttaa perinteisen teatteriyleisön. 
Sen suunnitteluun ei mene liikaa aikaa tai rahaa. 

 

”(--) hyvät puolet on se, että tää aihe mitä me markkinoidaan, on pääasiassa 
ihmisille jotka haluavat viihdyttää itseään. Markkinoidaan asioita joka pe-
riaatteessa kiinnostaa ihmistä jo valmiiksi. Teatterin markkinointi on kiin-
nostavampi viesti kuin ”osta minulta tuuletin”. Ala ja alue kiinnostaa ihmi-
siä.” -Asiantuntija 3. 

 

6.3. Missä markkinoidaan? 

 

Asiakaskyselyn perusteella suurin osa kyselyyn vastanneista oli nähnyt  Linnateatterin 
markkinointia Facebookissa ja muissa sosiaalisen median kanavissa (54,9%). Toiseksi  
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eniten markkinointia oli nähty katukuvassa (40,8%), kolmanneksi muualla interne-
tissä (15,5%) ja neljänneksi sanomalehdessä (11,3%). Kuitenkaan 5% vastaajista ei ollut 
nähnyt missään Linnateatterin markkinointia. 

 

Asiakaskyselyssä kysyin myös mistä vastaaja saa tietää Linnateatterin ohjelmistosta. 
Kyselyyn vastanneista suurin osa löysi tietoa Linnateatterin ohjelmistosta heidän in-
ternetsivujen kautta (52,1%), toiseksi sosiaalisesta mediasta (45,1%), kolmanneksi ka-
tukuvan mainosten kautta (38%) ja neljänneksi teatterin oman kausiesitteen kautta 
(21,1%). 

 

Molemmat tulokset sekä vastaukset Linnateatterin näkyvyydestä ja sen ohjelmiston 
löytämisestä olivat samoja kuin se, mitä oli käynyt ilmi Linnateatterin tärmäryhmä-
haastattelusta. Vähän varttuneempi väestö saa heidän mukaansa tiedon ohjelmistosta 
sanomalehden tai muiden perinteisten kanavien kautta kuten internetsivujen tai kau-
siesitteen kautta. Nuorempi väestö sitä vastoin hakee tietoa  sosiaalisen median kautta. 
(Granström & Vauhkonen 2019.) 

 

Asiantuntijat haastatteluissaan kokivat teatterialan markkinoinnin tärkeimmiksi nel-
jän kärjeksi lehti-ilmoitukset, teatterin oman kausiesiteen,  sosiaalinen median kuten 
Facebookin ja teatterin omat internetsivut. Puskaradio tuli kaikilla viidentenä vaihto-
ehtona, mikä tuli esiin myös asiakaskyselyssä viiden kärkenä. Tuloksena edellisestä voi 
tehdä sen johtopäätöksen, että teatterialalla pätevät samat markkinoinnin kanavat te-
atterista riippumatta.  

 

Asiakaskyselyn ja asiantuntijoiden teemahaastatteluiden tulokset ovat molemmat sa-
mansuuntaisia liittyen markkinoinnin näkyvyyteen ja ohjelmiston eli tiedon hankin-
taan. Tulos kertoo sen, että markkinoinnin kanavat on tällä hetkellä melko hyvin löy-
detty sekä niiden käyttäjäryhmät ovat tiedossa ainakin pääpiirteittäin.  
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Kuitenkin 5% asiakaskyselyyn vastanneista ei ollut saavuttanut Linnateatterin mark-
kinointia missään kanavassa. Prosentuaalisesti tämä on melko suuri kyselyn vastaus-
ten määrään nähden. Kyselystä emme voi päätellä mihin ikähaarukkaan he voisivat 
kuulua, enkä saa lisäkysymyksiini vastausta. Ristiintaulukointi on mahdotonta tehdä 
kyselystä, sillä kaikki vastaukset ovat anonyymisti, joten on mahdotonta sanoa minkä 
ikäluokan vastastaaja on vastannut mitäkin. Tämä on kuitenkin arvokas tieto, sillä ky-
selyä voisi  jatkojalostaa ja selvittää, onko enemmänkin niitä, joita  markkinointi ei ole 
tavoittanut,  vaikka käyttäisivätkin Linnateatterin palveluita.  

 

6.3 Digitalisaation uudet markkinointimahdollisuudet vai perinteinen markki-
nointi? 

 
Teemahaastattelussa kysyin asiantuntijoilta, miten heidän mielestään muuttuva maa-
ilma ja digitalisaatio ovat vaikuttaneet teatterialaan ja sen markkinointiin. Tänä päi-
vänä sosiaalinen media on merkittävä osa ihmisten elämää. Internetistä on mahdol-
lista löytää tietoa miltei kaikesta mahdollisesta ja sinne laitettu tieto saattaa hävitä 
muun tiedon sekaan hetkessä. Asiantuntijat olivat sitä mieltä, että perinteinen mark-
kinointi  toimii hyvin eikä digitalisaatio ole vaikuttanut sen kummemmin markkinoin-
tiin ainakaan huonolla tavalla.  

 

”-- sosiaalisen median markkinointi on marginaali (teatterin markkinoin-
nissa). Maailma muuttuu ja siihen pitää lähteä tietysti mukaan, kuitenkaan 
teatteri alalla se ei muutu niin nopealla tahdilla. -- printti on edelleen ylivoi-
maisin paras. Niitä on hyvä jakaa säännöllisesti ilmestyvien lehtien välissä, 
mitä ihmiset lukevat säännöllisesti. Se on toimivin keino. Katumarkkinointi 
on myös tärkeää, se toimii ja näkyy, mutta se tarttuu siihen ketään, tuleeko 
ne, muistaako ne on eri asia -- ihmiset kaipaa paperista mainosta, minkä voi 
jättää pöydälle ja lueskella uudelleen--” -Asiantuntija 3. 

 

”-- koen että ihmiset kaipaa (paperista mainosta) ja esimerkiksi lippukas-
salla ihmiset kaipaa jotakin paperista, mut sitte myös digitalisaatiosta on 
tullu vahva, merkityksellinen ja kanavat siirtyy sinne -- oleellista on kuiten-
kin monikanavaisuus niin kyllähän printti on osana sitä, ihan perinteinen 
kausiesite se kuuluu siihen.-- onhan kausiesitteen painosmäärä tippunu tosi 
hurjasti.” -Asiantuntija 2. 
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” -- kausiesite on hyvä esimerkki siitä, että sen postittamista radikaalisti vä-
hennettiin, niin nyt näyttäisi siltä, että se on vaikuttanut siihen että ihmiset 
eivät ole löytäneet meidän esityksiä.” (Granström & Annukka 2019). 

 

”Kausiesite on meillä se yks tärkein kanava, mistä sitten ihmiset saa tietää 
ohjelmistosta.” -Asiantuntija 1. 

 

Internetmainokset olivat asiantuntijoiden mielestä hyviä. Osa heistä kuitenkin ajatteli, 
että suurin osa internetin käyttäjistä ei katso internetmainontaa tarkasti, vaan antaa 
sen mennä ohi mahdollisimman nopeasti ohi vilkaisematta. Harvemmin ihminen on 
valmis ostamaan samantien teatterilippua näytökseen, kun mainoksen näkee. Useim-
miten asiakas varmistaa ensin kalenterista päivämäärän, sillä usein lippuja ei voi pa-
lauttaa. Sen jälkeen hän tarkistaa, onko näytöksessä edes tilaa ja kenen kanssa lähtee 
teatteriin. Hyvä kysymys onkin se, toimiiko samanlainen internetmainostus teatte-
reissa kuin esimerkiksi verkkokaupoissa? Harvoin törmää teatterialan tv-mainokseen. 
Vaikkapa se, miten mainostetaan ja markkinoidaan verkkokaupoissa ei toimi välttä-
mättä teatterin mainostuksessa. Se vie rahaa sekä aikaa markkinoinnista eikä var-
muutta teatterilipun ostoon ole. 

 

Yllättävää ero asiakaskyselyn ja asiantuntijoiden haastatteluiden tulosten välillä oli se, 
miten vastattiin kysymykseen ”Mikä markkinoinnin kanava on sinulle mieluisin, kun 
etsit teatterin ohjelmistoa?” Asiantuntijat olivat painottaneet perinteisen markkinoin-
nin tärkeyttä ja sen onnistumista. Kuitenkaan asiakaskyselyyn vastanneet eivät esi-
merkiksi kokeneet lehtimarkkinointia mieleisekseen, vaan toivoivat enemmän säh-
köistä markkinointia.  Asiakaskyselyyn vastanneista mieluisimmat kanavat olivat in-
ternetsivut (60,4%), sosiaalinen media (42,3%), kausiesite (22,5%) ja katukuva 
(23,9%). Tämä tulos voi olla kuitenkin harhaanjohtava vastausmäärän vuoksi, joten en 
pidä sitä täysin luotettavana. Täytyy kuitenkin ottaa huomioon, että kysely oli tehty 
internetissä ja vastaajat olivat mitä ilmeisemmin internetin käyttäjiä enemmän kuin 
paperisten mainosten, vaikka kausiesitteen kannattajia myös löytyi.  Kysely antaa kui-
tenkin näkökulmaa siihen, että maailma on muuttunut ja yhä kasvavassa määrin asi-
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akkaat kaipaavat tietoa ja mainostusta sähköiseen muotoon. Tämä säästää myös pape-
rin kulutusta. Asiakaskyselyn mukaan jaettavia flyereita haluttiin vain 2,8%, sekä leh-
timainosta 7%.  

Pienessä osassa oli myös se, miten ja mitä ihmiset kertovat toisilleen, sillä puskaradion 
mielekkyys oli ainostaan 9,9%. Tämä pieni prosenttiosuus markkinoinnin kanavan 
mielekkyydestä on ristiriidassa sen kanssa mitä Ylikoski (1999) teoksessaan Unohtuiko 
asiakas? puhuu. Siinä hän nimenomaan painottaa  henkilökohtaisten tiedonlähteiden 
tärkeyttä. Henkilökohtaisiin kokemuksiin kuluttaja hänen mielestään yleensä turvau-
tuu. Muiden kokemukset luovat luottamusta ja tietoa tuotteen toimivuudesta. Ne vai-
kuttavat hänen mukaansa kuluttajan ostopäätökseen ja -käyttäytymiseen huomatta-
vasti.  

 

Maailman muuttuminen vaikuttaa myös huomattavasti ryhmälippujen myyntiin, sillä 
puhelimitse on hankala saada enää ketään kiinni. 

”Maailma on muuttunut hektisemmäksi -- puhelinmyynti ei toimi, kaikki 
ylimääräiset puhelut vain ärsyttää ihmisiä --aika ajanut niiden ohi. ” -Asi-
antuntija 3. 

 

6.4 Saavutettavuus markkinoinnilla 

 
Asiakaskyselyssä otin selvää Linnateatterin saavutettavuudesta. Kysyin kokevatko vas-
taajat saavansa tarpeeksi tietoa Linnateatterista ja sen ohjelmistosta. 53,4% eli puolet 
vastaajista kokivat saavansa  hyvin tietoa, mutta kuitenkin 38% prosenttia halusi tietoa 
enemmän. Kyselyyn vastanneet ovat selvästi kiinnostuneet Linnateatterista ja sen pal-
veluista, joten tiedon sekä markkinoinnin lisääminen on ilmeisesti heidän mielestä 
suotavaa tai sitten kaikki markkinointi ei ole saavuttanut  heitä tarpeeksi. 

 

Asiakaskyselyssä kysyin myös Linnateatterin lippujen saatavuudesta. Suurin osa vas-
taajista 46,5% osti lippunsa verkosta nettisivujen kautta ja vain 9,9% osti liput paikan 
päältä teatterin lippukassalta. Tämä on mielestäni merkittävä ero ja tärkeä  tieto, ja se 
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herättää lisäkysymyksiä ja mahdollisesti uutta ajattelutapaa toimintaan. Onko maa-
ilma muuttunut kuitenkin niin, että konkreettisia lipunostopaikkoja ei tarvita ollen-
kaan? Entä onko relevanttia pitää lippuluukkua auki muuten kuin esitysiltoina, mikä 
voisi olla säästö henkilöstökuluista? Kuitenkin ihmiset ovat tänä päivänä nostalgisoi-
tuneet, joten voiko olla, että konkreettinen lippujen osto vielä nousee ja voiko siihen 
vaikuttaa innovatiivisesti? 

 

Yllättävää asiakaskyselyn tuloksissa oli oikeastaan se, että yksi puoli vastaajista ei ollut 
ostanut lippua mistään (31%). Tämä herättää kysymyksen, miksi  he eivät olleet osta-
neet lippuja?  Vai olivatko he saaneet lippunsa muualta esimerkiksi lahjaksi? Kertooko 
tämä siitä, että he eivät ole löytäneet kiinnostavaa esitystä tai siitä, että he eivät halua 
käyttää palveluita itse? Vastaajat olivat kuitenkin kaikki tietoisia Linnateatterin lähes 
kaikista palveluista ja 73,3% oli käynyt joskus katsomassa Linnateatterissa jonkin esi-
tyksen. Narikkapalvelua oli käyttänyt näistä 59,2%, ravintolan väliaikatarjoiluja 42,3% 
ja kesäteatterissa käyneitä oli 42,3%. Kaikkia muita palveluita oli käytetty vain pieni 
osa, esimerkiksi catering-  ja kokouspalveluita vain 1,4% . 

 

Asiakaskysely olisi ollut mielestäni parempi, jos olisin kysynyt, millaista ohjelmistoa 
haluttiin nähdä Linnateatterissa ja millaisia palveluita toivottiin. Toisaalta se olisi vie-
nyt fokusta pois tutkimuksen kärjestä.  Kuitenkin se olisi voinut tuonut tukea muihin 
kysymyksiin sekä avannut analyysiani paremmin ja olisin voinut saada vastauksia nii-
hin kysymyksiin, jotka jäivät nyt avoimiksi. Vain 4% vastaajista oli ostanut tai varannut 
lipun johonkin tulevaan esitykseen, mikä on valtavan pieni määrä tällaiseen vastaus-
määrään nähden. 73,2% odottaa sopivan esityksen sattuvan kohdalle ja 12,7% odottaa 
kustua teatteriin ystävältä. 7% sanoo katsovansa vuosien päästä tulemistaan teatteriin 
uudestaan.  Vastauksen kertovat nimenomaan siitä, että asiakas ei ole valmis ostamaan 
siltä samalta istumalta lippuja, vaan ostoprosessi on pidempi kuin esimerkiksi paidan 
osto verkkokaupasta.  

 

Linnateatteria suosittelisi asiakaskyselyn mukaan 85,9%, mutta 7% ei osaa sanoa, sillä 
heillä ei ole kokemusta paikasta itsellään tai eivät halua suositella mitään. Kuitenkin 
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4% sanovat suoraan, etteivät suosittelisi ollenkaan. Näin jälkikäteen ajateltuna, vas-
tauksiin olisi ollut hyvä liittää jatkokysymys ”miksi et ole käynyt/ei ole kokemusta?” ja 
”miksi et suosittelisi?”. Näin olisin saanut vastauksen analyysia enemmän auki ja sel-
vyyttä siihen mihin nämä ihmiset eivät ole tyytyväisiä tai eivät ole lähteneet käyttä-
mään Linnateatterin palveluita. Koen, että tutkimuksessa on hyvä nähdä negatiivisia 
tuloksia, sillä ne antavat aihetta pohtimiselle ja näkemään laajasti. 

 

Viisitoista asiakaskyselyyn vastannutta kuitenkin antoi vapaamuotoisen palautteen 
Linnateatterille. Näissä vastauksissa toistui henkilökunnan ammattimaisuus ja Linna-
teatterin helppo lähestyttävyys. Tämä lienee yksi syy tyytyväisyyteen. Suurin osa toivoi  
nuoremmalle ikäpolvelle suunnattua mainontaa, mihin kokivat olevan tällä hetkellä 
tyytymättömiä. 

 

Asiakaspalvelussa Linnateatteri on onnistunut asiakaskyselyyn vastanneiden mielestä 
todella hyvin. Asiakaspalvelun tärkeyttä markkinoinnissa tukee myös tietoperusta, 
jota olen tutkimuksessani käyttänyt. Asiakaspalvelu on tärkeää markkinoinnissa ja asi-
akkaiden tyytyväisyyden näkökulmasta, ja tämä  tulee ilmi asiakaskyselystä.  

  

6.5 Markkinoinnin seuranta 

 

Teemahaastattelujen asiantuntijoiden mukaan olisi hyvä tehdä vuoden - kahden vuo-
den välein asiakaskysely. Asiakaskyselystä saadaan äärimmäisen tärkeää tietoa. Siitä 
saadaan selville asiakkaiden ostokäyttäytymiseen vaikuttavat seikat, kiinnostuksen 
kohteet sekä se, missä voidaan parantaa. Teatteri on asiakasta varten ja on asiakaspal-
veluala se, että viihdytetään asiakasta. Siihen, miten teatterin toimii ja pärjää vaikuttaa 
asiakkaiden tyytyväisyys.  

 

”Olisi tosi hyvä tehdä vuoden – kahden välein. Se on helppoa ei vie rahaa, 
tietysti aikaa. – harjoittelijat on laitettu usein tekemään. ” -Asiantuntija 1. 
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”-- tieto on äärimmäisen tärkeää, saadaan tietää asiakkaiden kokemukset ja 
mitä ne oikeasti haluaa.” -Asiantuntija 2.  

 

Niin asiantuntijoiden kuin teoriaosuudenkin mukaan markkinointia tulisi seurata päi-
vittäin. Selkeä markkinoinnin strategia sekä teatterin visio ja missio ovat koko teatte-
rin etu. Strategian tulisi olla myös jokaisen työntekijän tiedossa. Seurantaa tulisi to-
teuttaa myös seuraamalla lippujen myyntiä ja näin nähdä, mitkä markkinointiin liitty-
vät keinot ovat tuottaneet eniten tulosta.  Kaikkea markkinointia ei voi kuitenkaan seu-
rata tai mitata sen tuloksia, mutta suurta osaa voidaan ja sitä tulee mitata ja tutkia. 

 

” -- vaikka katumarkkinointi on tärkeää, se toimii ja näkyy, mutta tarttuuko 
ne, tuleeko, muistaako, on eriasia, mutta kyllähän se näkyy. Siksi täytyy tar-
kastella niitä markkinoinnin juttuja mitä voidaan seurata ja mitata. Ne ker-
too meille missä ollaan onnistuttu.” -Asiantuntija 3. 
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7 LOPPUPÄÄTELMÄT 

 
Tutkimustavoitteenani oli selvittää Linnateatterin onnistuminen markkinoinnissa, se 
miten nykyinen markkinointi saavuttaa asiakkaat ja miten sitä voisi kehittää yhä pa-
remmaksi.  Tavoitteenani oli kartoittaa miten Linnateatterin asiakkaat ja mahdolliset 
tulevat asiakkaat saavat tietoa Linnateatterista ja mitkä ovat heille mieluisimpia tapoja 
ja kanavia tiedon saamiksesi. Tavoitteenani oli myös saada tietoa ja näkemystä alan 
asiantuntijoilta, mikä taas tuki ja toi näkökulmaa omaan tutkimukseeni. Tutkimukseni 
tarkoitus oli saamieni tutkimustulosten pohjalta antaa ideoita ja työkaluja Linnateat-
terin markkinointiin sekä antaa uusi näkökulmia asiakkaiden tarpeista ja toiveista.  

 

Bergström ja Leppänen (2007) teoksessaan Markkinoinnin maailma puhuvat mark-
kinoinnin innovatiivisuudesta ja siitä, miten markkinoinnin tulisi olla rohkeasti kokei-
levaa. Tämä ei välttämättä kuitenkaan sovi kaikkeen markkinointiin. Tutkimustulok-
sista ja sen analysoinnista päättelen, että perinteinen printattuun materiaaliin perus-
tuva markkinointi toimii parhaiten teattereissa. Teatterin suurin kävijäkunta lukee 
edelleen lehtiä ja kaipaa paperista mainontaa. Ekologiset näkökulmat tuotavat kuiten-
kin uudet haasteet markkinointiin. Myös nuoremmat sukupolvet etsivät tietonsa säh-
köisessä muodossa. Tehokkainta on käyttää markkinoinnissa sekä paperista että netti- 
ja somemainontaa, kuitenkin niin, että paperinen mainonta painottuu markkinoin-
nissa enemmän, jos halutaan saavuttaa nykyinen kohdeyleisöä eli ne 50- vuotiaat ja 
vanhemmat asiakkaat. Kuitenkin, jos halutaan painottaa ekologisia näkökulmia ja et-
siä uusia nuorempia ikäryhmiä asiakkaiksi, tulisi markkinoinnissa panostaa digitaali-
seen markkinointiin kuten netti- ja somemainontaa entistä vahvemmin. Sitä pitäisi 
kohdentaa visuaalisesti nuorempaa katsojakuntaa kohtaan. Oman kohdeyleisön mää-
rittäminen on siis ehdottoman tärkeää, jotta markkinointi oikeissa kanavissa onnistuu 
ja sen visuaalisuus saavuttaa oikean kohderyhmän huomion.  On hyvä välillä jalkautua 
esitysiltoihin ja tarkastaa omia näkemyksiä teatterin kuluttajaryhmistä, eroavatko ne 
oletuksista vai osuvatko oikeaan.  
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Hyvänä ideana asiantuntijoiden haastatteluissa nousi yhteistyö erilaisten yhteistyö-
kumppaneiden kanssa, mikä toisi teatterin oman arvomaailman vahvemmin esiin. Esi-
merkiksi joulun alla erilaiset hyväntekeväisyysjärjestöt tai yhteistyö ilmastonmuutosta 
vastaan voisi tuoda uudenlaista katsojakuntaa, mikäli teatterin arvoihin nämä kuulu-
vat.  Tämä olisi yksi ehdotus innovatiiviseen markkinointiin. Toisaalta yhteistyökump-
panuus edellyttää win-win-tilannetta eli kummankin yhteistyökumppanin tulee hyö-
tyä tilanteesta.  

    

7.1 Jatkotutkimus- ja kehitysehdotukset 

 
Omassa tutkimuksessani aihetta on tarkasteltu hyvin yleisellä tasolla. Ehdotukseni jat-
kotutkimukselle on kysymysten jatkotyöstäminen ja syventäminen. Olisi hyvä esimer-
kiksi tietää, millaista ohjelmistoa asiakkaat haluavat nähdä, mikä heitä houkuttaa te-
atteriin ja mikä kiinnittää heidän huomionsa, kun näkevät teatterimainoksen. Ylipää-
tään, mitä he haluavat teatterilta tänä päivänä. Yhtenä jatkotutkimuksen osa-alueena 
voisi olla ryhmälippujen myynti ja erilaisten ryhmien saavutettavuus, sillä aihe kuuluu 
vahvasti markkinointiin sekä teatterialan kuten Linnateatterinkin toimintaan. Tämä 
oli aihe, joka tuli vastaan vasta teemahaastatteluiden puolivälissä. Aihe olisi ollut mie-
lenkiintoinen ja liittynyt vahvasti nykypäivän markkinoinnin haasteisiin. Kiinnostavaa 
olisi tietää se, miten puhelinmyyntiin suhtaudutaan tänä päivänä. Ryhmälippujen 
myyminen on ollut ja on varmasti vieläkin puhelimen varassa. Mielenkiintoista olisi 
tietää onko siihen keksitty uusia toimintatapoja tai mahdollisuuksia?  

Yksi mielenkiintoinen jatkojalostuksen ehdotus on myös kuulla markkinointiin liitty-
viä näkökulmia asiantuntijoilta muualtakin kuin teatterialalta, esimerkiksi muun 
taide- ja viihdealan piiristä ja verrata teatterin markkinointia heidän näkemyksiinsä.  

 

Linnateatteri hyötyy opinnäytetyöstäni, sillä työni antaa eväitä ja näkökulmia sen 
markkinoinnin jatkopohdintaan. Ajattelen, että Linnateatteri voisi hyödyntää opiske-
lijoita harjoitteluissaan ja pyytää heitä tutkimaan esiin nostamiani aiheita syvemmin 
ja jatkojalostamaan niitä esimerkiksi toisiin opinnäytetyötutkimuksiin. Markkinointi 
itsessään on laaja alue, joten tutkimustani hyödyntäen ja sitä jatkojalostaen päästäisiin 
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syvemmin markkinoinnin syövereihin. Työni antaa Linnateatterille tietoa sen nykyi-
sestä asiakaskunnasta, siitä, minkä ikäisiä he ovat, mitkä ovat heidän näkemyksensä 
sekä kokemukset Linnateatterista. Tämän lisäksi työni antaa tietoa pohjautuen alan 
asiantuntijoiden näkemyksiin sekä aiheen teoriaan.  

 

Näkemykseni on, että opinnäytetyössäni esiin tulleet asiat ovat tuttuja entuudestaan 
markkinoinnin saralla, mitään eksponentiaalisen uutta ei tutkimuksessani tullut esille. 
Uskon kuitenkin, että tulosten saattaminen kirjalliseen ja jäsenneltyyn muotoon aut-
taa pitämään esille tulleet asiat mielessä, hahmottamaan kokonaisuutta ja tarttumaan 
niihin helpommin. Markkinoinnin suunnitelma tapahtuu aina kirjallisesti. Silloin kun 
asiat kirjataan ylös, ne myös helpommin toteutuvat. Tutkimukseni tuloksista sekä tie-
toperustasta esiin nousseet tärkeät seikat kokosin vielä neljään erilaiseen taulukko-
muotoiseen havainnekuvaan, jotta tuloksia olisi jatkossa helpompi tuoda esiin konk-
reettisesti suunniteltaessa markkinointia ja kohdatessa markkinoinnin ongelmia.  Toi-
von opinnäytetyöni tuovan Linnateatterille uusia näkemyksiä ja ideoita markkinoinnin 
suunnitteluun ja sen toteutukseen näiden työkalujen myötä,. Linnateatteri on tutki-
mukseni perusteella onnistunut markkinoinnissaan hyvin, mutta jos halutaan löytää 
ja saavuttaa uudenlaista ja -ikäistä yleisöä sekä pysyä muuttuvan maailman mukana 
mielenkiintoisena, markkinointia pitää kehittää, mitata ja seurata jatkuvasti. 

 

Kuva 1. Teatterialan markkinoinnin tärkein neljänsuora. 
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Kuva 1. on koottu yhteen teatterialan markkinoinnin tärkein neljänsuora eli ne tär-
keimmät kanavat, jotka tulivat esiin analysointivaiheessa niin asiakaskyselyssä kuin 
asiantuntijoiden haastatteluissa. Lisäksi nämä kanavat pohjautuvat myös Linnateatte-
rin tietoperustaan ja sen näkemyksiinsä omasta markkinoinnin kanavista sekä niiden 
käytöstä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2.  Teatteriesityksen markkinoinnin polku.  

 

Kuva 2. on yleisesti teatteriesityksen markkinoinnin polku. Nostin asioita tietoperus-
tasta, jossa Hytti (2005) teoksessaan Teatterituottajan opas puhuu pitkälti markki-
noinnin suunnittelun tärkeydestä. Kaikki asiantuntijat haastatteluissaan näkivät tie-
tynlaisen markkinoinnin polun olevan tärkeä teatteriesitykselle, joten nostin heidän 
haastatteluistaan nämä tärkeät kohdat esiin ja nivoin ne yhdeksi haveinnekuvaksi. 
Markkinointi täytyy jossain kohtaa osata myös  lopettaa ja antaa esityksen myydä 
omalla painollaan. Täytyy osata nähdä milloin markkinoinnista ei ole enää hyötyä, jo-
ten tämä havainnekuva on vahva työkalu sen muistamiseksi. 

 

 

  

 



46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 3. Kohderyhmän tavoittamisen askeleet. 

 

Kuva 3. on kohderyhmän segmentointiin liittyvä. Kuvasta löytyy havaintoja millä ta-
voittaa asiakas erilaisin askelin. Havainnot seikoista, miten tavoittaa ja huomioida 
kohderyhmä ovat nostettu esiin tietopohjasta sekä tutkimuksen analysoinnin vaiheista 
ja nivottu yhteen. Tärkeimmäksi nousi kentälle meneminen ja siellä tarkastelu sekä 
oman ennakkokäsityksen kyseenalaistaminen. Toiseksi nousi innovatiivinen ajattelu, 
sillä maailma muuttuu  ja asiakkaat kaipaavat koko ajan uutta sekä erilaisia elämyksiä. 
Kolmanneksi nousi tarkastelu onko markkinoinnin pääpaino perinteisessä vai digitaa-
lisessa markkinoinnissa, riippuen esityksen kohderyhmästä. Viimeiseksi askeleeksi eli 
neljänneksi nousi jokaisessa markkinointikanavassa ei voida markkinoida samaan ai-
kaan resurssien vuoksi, eikä niissä myöskään voi markkinoida kaikille kohderyhmille. 
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Kuva	4.		Markkinoinnin	neljä	tärkeimpään	ajatuskuplaa.	

 

Kuva 4. havainnoi tärkeimpiä esiin nousseita ajatuksia sekä asioita yleisesti teatte-
rialan markkinointiin liittyen tietopohjasta sekä asiantuntijoiden haastatteluista. Tär-
kein huomio on asiakaspalvelijan hyvinvointi ja siihen liittyy vahvasti kouluttaminen 
sekä tiedottaminen. Visio ja strategia ovat hyvä pitää työntekijöiden tiedossa ja muis-
tuttaa siitä ajoittain, sillä sen tiedostaminen auttaa heitä tekemään parempaa työtä ja 
ymmärtämään työn tärkeys. Markkinoinnin suunnittelun tiedostaminen on erityisen 
tärkeää, sillä sen puute saattaa aiheuttaa sen epäonnistumisen. Markkinoinnissa täy-
tyy aina ajatella asiakaslähtöisesti, sillä vuorovaikutus heidän kanssaan on yrityksen 
ydin.  
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8 TUTKIMUKSEN YHTEENVETO 

 

8.1 Tutkimuksen luotettavuus 

 
Opinnäytetyön aineiston luotettavuutta voidaan mitata reliabiliteetilla ja validiteetilla. 
Yhdessä näiden avulla tutkitaan tutkimuksen kokonaisluotettavuutta. Kokonaisluotet-
tavuuteen voi vaikuttaa myös aineistosta johtuva virheet. (Tuomi 2008, 149-150.) Re-
liabiliteetti tarkoittaa tulosten tarkkuutta. Tutkimustulokset täytyy pystyä toistamaan 
samanlaisina. (Heikkilä 2005, 30).   

 

Opinnäytetyöni luotettavuutta pyrin parantamaan etsimällä tietoa aihetta käsittele-
västä kirjallisuudesta sekä valitsemaan lähdeaineistoksi mahdollisimman monipuo-
lista materiaalia. Lisäksi yritin löytää mahdollisimman uutta materiaalia. Lähdeviittei-
den ja -luettelon oikean muodon ja merkitsemistavan saamiksesi käytin apuna Huma-
nistisen ammattikorkeakoulun opinnäytetyön kirjallista ohjetta.  

 

Asiakaskyselylomakkeen luotettavuus perustuu opinnäytetyön teoreettiseen viiteke-
hykseen, tutkimusongelmiin sekä opinnäytetyön tarkoitukseen. Lisäksi otin huomioon 
opinnäytetyön tilaajan toiveet sekä ohjeet  kyselyä tehdessä. Kyselylomakkeen pyrin 
tekemään mahdollisimman selkeään muotoon. Testasin kyselyä ulkopuolisilla ihmi-
sillä ennen sen julkaisemista, ja näin pystyin tekemään kyselyyn muutoksia ja muok-
kaamaan  sitä asioiden selkiinnyttämiseksi. Kyselylomakkeeseen liitin saatekirjeen, 
jotta kyselyn tarkoituksesta välittyisi vastaajalle vieläkin selkeämpi sekä houkuttele-
vampi kuva. Analyysivaiheessa kuitenkin kysymysten luonteen vuoksi moni asia jäi 
epäselväksi ja avoimeksi, mikä vaikuttaa asiakaskyselyn luotettavuuteen sitä heikentä-
västi. 

 

Teemahaastatteluissa kerroin etukäteen mihin tulen käyttämään haastattelua. Kerroin 
myös sen että käytän niitä anonyymisti, niin ettei heitä voida vastauksien perusteella 
tunnistaa. En myöskään kysynyt mitään arkaluontoista tietoa heidän toimistaan, mikä 
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olisi ollut salaista tietoa. Lisäksi annoin tarkentavia kysymyksiä, mikäli he eivät ym-
märtäneet kysymystä. Pyrin kysymyksissäni siihen, etten johdattele heitä mihinkään 
tiettyihin vastauksiin. Nauhoitus tapahtui niin, että haastateltava tiesi tämän etukä-
teen. Pyrin litteroimaan haastattelun miltein heti tämän jälkeen, jotta haastattelu oli 
tuoreessa muistissani ja helpotti sekä edesauttoi sen auki kirjoittamista.  

 

Validiteetilla puolestaan tarkoitetaan, että tutkimuksissa käytetyillä mittareilla sekä 
tutkimusmenetelmillä kyetään mittaamaan sitä, mitä oli tarkoitettukin. (Hirsijärvi ym. 
2006, 2016). Tähän vaikuttaa kysymysten onnistuneisuus, jolloin tarkastellaan sitä ol-
laanko saatu niiden avulla ratkaisu haluttuun tutkimusongelmaan. (Tuomi 2008, 150).  

 

Opinnäytetyöni tulokset antoivat vastauksia tutkimusongelmiin. Näin jälkikäteen mie-
leeni nousi vielä uusia kysymyksiä, joita olisin voinut ja halunnut liittää  kyselylomak-
keeseen sekä haastatteluihin. Vastaukset olisivat voineet avata uusia näkökulmia nii-
hin asioihin, jotka nyt jäivät suppeiksi ja jotka olisivat olleet tutkimukseni kannalta 
mielenkiintoisia. Asiakaskyselyyn en saanut tarkkaa vastausprosenttia. Tarkkaa mää-
rällistä tietoa lähetetyistä asiakaskyselylomakkeista en saanut  ja lisäksi kyselylomake 
oli julkinen, joten sen leviämistä internetissä oli hankala seurata. Lisäksi en pystynyt 
vertaamaan sitä edellisiin asiakaskyselyiden vastausprosentteihin, sillä niitäkään ei ol-
lut. Voin kuitenkin todeta  vastausmäärän olevan pieni. Vastausprosentin jääminen 
alhaiseksi aiheuttaa tuloksiin harhaa (Heikkilä 2005, 43). Se, että vastausprosentti ky-
symyksiin jäi alhaiseksi aiheutti näin tutkimukseeni tuloksiin harhaa ja vaikeutti ana-
lysointivaihetta. 

 

8.2 Tutkimuksen eettisyys 

 

Tutkimusta tehdessä tutkijan tulee noudattaa tieteellistä käytäntöä. Nämä ovat eetti-
sesti kestävä tiedonhankinta- ja tutkimusmenetelmä, kunnioittaa toisten tutkimusten 
saavutuksia merkitsemällä lähdeviitteet tarkoin sekä välttämään plagioimista. Vastaa-
jille on luvattava, että heidän antamansa tiedot ovat luottamuksellisia sekä tutkijalla 
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on itsellään vaitiolovelvollisuus ja salassapitovelvollisuus aineistoa kohtaan. Vastaa-
jien on pysyttävä tunnistamattomina. (Vilkka 2007, 29-30, 164.) 

 

Asiakaskyselyyn vastaaminen oli vapaaehtoista ja vastaaminen tapahtui anonyymisti 
eli nimettömästi. Asiantuntijoiden teemahaastattelut pidin myös anonyymeinä niitä 
analysoidessani sekä pidin huolen, että he pysyivät tunnistamattomina. Linnateatterin 
toimitusjohtajan ja markkinoinnista vastaavan suullisessa tiedonannissa pidin heidän 
nimensä ja tittelinsä julki, sillä se perustui tutkimuksen tietoperustan luomiseen ja on 
oleellinen osa tutkimusta. Heidän asema ja työtehtävät loivat luotettavuutta tutkimuk-
sen tietoperustaan. Esille tulleet arkaluontoiset ja salaiset tiedot jätin pois opinnäyte-
työstäni  ja pidän niistä vaitiolo- sekä salassapitovelvollisuuteni. Kaikkea tutkimukseni 
liittyvää materiaalia käsittelin luottamuksellisesti.  Merkitsin myös tarkasti ja asian-
mukaisesti kaikki lähteet. Saatua aineistoa on käsitelty rehellisesti ja sitä väärentele-
mättä. 

 

8.3 Arviointi opinnäytetyön onnistumisesta 

 
Opinnäytetyötäni arvioidessa voin todeta, että aiheeni on hyvin ajankohtainen. Digita-
lisaatio on tätä päivää niin ekologisesta näkökulmasta tarkasteltuna kuin myös siitä 
tosiasiasta katsottuna, että maailmamme muuttuu yhä enemmän digipainotteisem-
maksi, kaikki sähköistyy. Kuitenkin ihmiset haluavat elämyksiä ja kokea konkreetti-
sesti asioita.  Koin tarpeelliseksi tarkastella markkinoinnin onnistumista ja kehittä-
mistä pelkästään teatterialan näkökulmasta ja saada heidän näkemyksistään kiinni. 
Olisin kuitenkin jälkikäteen ajateltuna voinut ottaa erilaista näkökulmaa tuomaan 
myös muuta taide- ja viihdealaa, mikä olisi voinut tuoda aivan uudenlaista näkemystä.  

 

Aihe on tärkeä, sillä teatterin markkinointi ja asiakkaiden saavuttaminen tuntuvat ole-
van monille teattereille haaste. Teemahaastatteluissa kävi hyvin vahvasti ilmi, että tä-
män päivän ihmisellä on liikaa valinnan varaa ja markkinointia tulee jokaisesta ilman 
suunnasta, joten on hyvin vaikea tietää, mitä halutaan ja mihin tartutaan. Opinnäyte-
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työn tilaajan valintaan vaikutti vahvasti oma henkilökohtainen mielenkiintoni Linna-
teatteria ja sen markkinointia kohtaan. Paikka on minulle henkilökohtaisesti tuttu ja 
koin tutkimuksen toteutuksen luontevalta Linnateatterin piirissä. 

 

Tutkimusprosessi oli innostava sekä antoi minulle paljon uutta tietoa ja toi uusia nä-
kemyksiä aiheeseen. Teknisesti tutkimuksen toteuttaminen onnistui hyvin. Haasteeksi 
koin aiheen rajaamisen, sillä markkinointi on hyvin laaja käsite ja sitä olisi voinut tut-
kia hyvin monella tutkimusmenetelmällä. Näin jälkikäteen voin todeta, että olisin ha-
lunnut kysyä tutkimusmenetelmissäni paljon enemmän kuin, mitä nyt tein. Toisaalta 
aiheen laajuuden sekä ajan käytön vuoksi kaikkea en kuitenkaan olisi pystynyt kysy-
mään tai tutkimaan. Sen tähden päädyin rajaamaan aiheeni tavalla, minkä näin itse 
relevanteimmaksi ja jonka olen opinnäytetyössäni toteuttanut. Asiakaskyselyn avulla 
aineiston keruu sujui nopeasti ja ongelmitta, suurempi vastausmäärä olisi tuonut 
enemmän luotettavuutta tutkimukseen ja helpottanut sen analysointia. Kuitenkin vas-
taajien määrä oli sen luonteeseen sopiva ja tutkimuksen onnistumisen kannalta riit-
tävä. Haastattelut onnistuivat mielestäni hyvin. Asiantuntijoiden kohtaamiset olivat 
todella antoisia ja haastatteluiden nauhoittamisessa tai litteroinnissa ei koitunut on-
gelmia. Haastateltavien oma kiinnostus aihetta kohtaan toi lisää mielenkiintoa keskus-
teluihin. Aihe herätti jo etukäteen kiinnostusta tulevia tutkimustuloksiani kohtaa. Itse 
olen tyytyväinen tutkimukseeni ja sen tuloksiin. Toivon tutkimustulosten olevan hyö-
dyksi niin Linnateatterille kuin muille teattereille niiden markkinoinnin suunnitte-
lussa ja  kehittämisessä.  

 

8.4 Tilaajan kommentti 

 

"Opinnäytetyön tilaajana olemme tyytyväisiä työhön, sen totetutukseen ja 
lopputulokseen. Työ on hyvin jäsennelty ja tutkimusta tehdessä on käytetty 
hyvää lähdekritiikkiä. 
 
Tutkimuksen tulokset eivät yllätä, mutta vahvistavat sitä näkemystä mikä 
on ollutkin. Linnateatterin kannalta erityisen kiinnostavaa oli asiakaskysely 
ja sen tulokset - siitä huolimatta, että vastausprosentti ei ollut kovin 
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suuri. Etenkin vastaajien kotipaikkakunta ja ikä sekä asiakaspalvelun tär-
keys herättivät ajatuksia. 
 
Konkreettisena lopputuloksena työn arvo on tilaajan mielestä siinä, että sen 
avulla	tehdään konkreettiseksi ja näkyväksi sellaisia asioita, jotka ovat kyllä 
tiedossa jokapäiväisessä arjessa, mutta jotka helposti myös unohtuvat kii-
reen keskellä. 
 
Toivomme, että tutkimus ja sen tulokset toimivat työkaluina myös muille 
kentällä toimiville tahoille. Tulokset ovat nyt melko yleisellä tasolla, joten 
olisi mielenkiintoista tehdä syvempää tutkimusta aiheesta. Linnateatteri 
käy työn tulokset läpi henkilökunnan kesken ja jatkamme tulevaisuudessa-
kin asiakaskyselyiden toteuttamista toimintamme kehittämiseksi." -Vauh-
konen 2020 
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LIITTE 2. Teemahaastattelun kysymysrunko 

 

1. Kerro lyhyesti mitä on sinun mielestäsi teatterin markkinointia ja mikä siinä 
on tärkeintä? 

2. Mitkä ovat markkinoinnin haasteet tänä päivänä? 
3. Millaista teidän markkinointi pääsääntöisesti on?  

- Kerro esimerkiksi mitkä ovat teille tärkeät markkinointi kanavat? 
4. Kuinka moni henkilökunnastanne vastaa markkinoinnista ja/tai ideoi sitä?  
5. Markkinointi on todella innovatiivista. Kuinka paljon käytätte aikaa  innovatii-

viseen ajatteluun ja uusiin markkinointitapojen suunnitteluun? 
6. Mikä on pääsääntöisesti kohdeyleisönne? Miten tavoitatte heidät?  

- Onko jotain tiettyjä kanavia miten nimenomaan kohdeyleisönne käyttää? 

- Millä perusteella ajattelet asiakkaan valitsevan juuri teidät?  
7. Kuinka paljon panostatte some-markkinointiin?  

- Mihin kanaviin ja miten?  

- Onko selvää hyötyä havaittu? 
8. Miten asiakas saa käsiinsä paperin kausiesitteenne?  

- Koetteko paperisien esitteiden ajan olevan jo ohi sosiaalisen median ja di-
gitalisaation myötä vai onko niillä vielä tarkoituksena? 

9. Kuinka paljon ylipäätään panostatte markkinointiin sekä yleisötyöhön? Vai 
luotatteko, että asiakaskuntanne käy aktiivisesti ja säännöllisesti teatterissa? 
(huom. summia ei tarvitse sanoa.) 

10.  Miten ja millä seuraatte sekä mittaatte markkinointisuunnitelmaanne? 
 

 

 

 

 

 

 


