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1 Johdanto 

 

1.1 Tutkimuksen taustaa 

 

Teatteri on ollut oma harrastukseni noin kymmenen vuotta. Alkuun harjoittelin 

näyttelemistä ja olin mukana näytelmissä vain näyttelijänä, mutta pikkuhiljaa myös 

teattereiden taloudellinen puoli alkoi kiinnostaa minua. Tulin valituksi espoolaisen 

Teatteri Musta Aukko ry:n taloudenhoitajaksi vuonna 2006, minkä jälkeen olen 

seurannut harrastajateatterin taloudenhoitoa ja tuottavuutta. Koska olen siviilityössäni 

tekemisissä markkinoinnin ja myynnin kanssa, myös ne alueet ovat kiinnostukseni 

kohteina.  

 

Pohdin usein, miksi näytelmiämme, jotka ovat ammattimaista tasoa laadultaan, käy 

katsomassa vain vähän ihmisiä. Samaan aikaan näin, kuinka aiemmin niin avokätinen 

Espoon kaupunki ryhtyi kiristämään avustusten myöntämisperusteitaan. Olin 

huomannut myös, että Helsinki ja muut pääkaupunkiseudun kunnat ovat varsin 

teatteripainotteisia kaupunkeja. Teattereita löytyy joka lähtöön ja joka makuun. 

Espoossa kaupungin tukea saavia harrastajateattereita on yli 20. Kun kävin itse 

katsomassa näytelmiä useissa teattereissa, sekä ammatti- että harrastajateattereissa, 

tulin siihen tulokseen, että Teatteri Mustan Aukon näytelmät eivät kalpene lainkaan 

ammattilaisten rinnalla. Miksi katsojia käy vain vähän? Miksi näytelmät eivät tuota? 

Huolena oli jatkuvasti, saako teatterimme tarpeeksi tukea kaupungilta, jotta se voisi 

jatkossakin toimia innokkaiden ja taitavien jäsentensä harrastuspiirinä. 

(Harrastajateatterit 2006).  

 

Tämän suuntaisten pohdintojen ansiosta ja toisaalta omia taloushallinnon opintojani 

varten päätin tutkia teatterin talouden hoitoa ja verrata sitä yritysmaailmaan, joka 

toimii voittoa tavoitellen. Päätin selvittää, miksi harrastajateatteri ei ole taloudellisesti 

kannattava. Pitää kuitenkin muistaa, että teatterin tekeminen Teatteri Mustassa 

Aukossa on tekijöidensä harrastus. Sen tulee olla ensisijaisesti hauskaa ja viihdyttävää, 

mutta miksi se ei voisi samalla olla kannattavaa.  
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Tämän tutkimuksen tarkoituksena on siis löytää teatterin tuottamiseen pienteatterissa 

helppo ja toistettavissa oleva kaava, jota voisi helposti monistaa ja käyttää kuka 

tahansa. Tarkoituksena on tarjota työkalut teatterin taloudelliseen johtamiseen 

kadottamatta silti harrastuksen hauskuutta ja tekemisen riemua. Näin ollen mallin tai 

kaavan pitää olla mahdollisimman yksinkertainen ja yksinkertaisuudessaan niin 

tehokas, että se otetaan mielellään käyttöön pienteattereissa ja nyt ensimmäisenä 

Teatteri Mustassa Aukossa, joka on oma kotiteatterini. 

 

1.2 Teatteri Musta Aukko ry 
 

1.2.1 Historia ja toimintaperiaate 
 

Teatteri Musta Aukko ry on aatteellinen yhdistys, joka tarjoaa jäsenilleen 

mahdollisuuden harrastaa teatteria sen kaikissa muodoissa mukavassa ja 

innostuneessa ilmapiirissä. Teatteri Musta Aukko ry on alun perin perustettu Pirtin 

Näyttämön nimellä vuonna 1979. Kun Teatteri muutti uusiin tiloihin Matinkylän 

monitoimitalon teatterisaliin, se muutti samalla nimensä Teatteri Mustaksi Aukoksi 

vuonna 1987. Nimi on lähtöisin perustajajäsenten tieteis- ja avaruuskirjallisuus-

kiinnostuksesta. Raportissani käytän Teatteri Mustasta Aukosta myös vaihdellen 

nimityksiä Teatteri tai Musta Aukko. (Vuori 2008.) 

 

Teatteri Musta Aukko on tehnyt vähintään yhden näytelmän vuodessa jo 

kolmenkymmenen vuoden ajan. Joinain vuosina, jos erillinen lasten ryhmä on saatu 

perustetuksi, on ensi-illan saanut kaksikin näytelmää. Pääperiaate Teatterin 

toiminnassa on se, että kaikki saavat yrittää. (Vuori 2008.) 

 

1.2.2 Yhdistyksen jäsenet 
 

Teatterin jäsenistöön kuuluu näyttelijöitä, puvustajia ja lavastajia sekä teknikoita, jotka 

hoitavat valaistukset ja äänimaailman suunnittelun. Teatteria hallinnoi vuosittain 

valittava hallitus, johon kuuluu neljästä seitsemään jäsentä. Teatterin johtajana toimii 

hallituksen puheenjohtaja. (Vuori 2008.) 
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Teatteri Musta Aukko ry:ssä oli vuonna 2008 jäseniä 21, joista yksi oli lapsi ja 

muutamat kannatusjäseniä. Toimijajoukko on siis varsin pieni, mikä asettaa omat 

haasteensa produktioille ja niiden toteutuksille. Vaihtuvuus on hyvin pientä. (Vuori 

2008.) 

 

1.2.3 Teatteri Mustan Aukon tuotannot 
 

Teatteri valmistaa vähintään yhden näytelmän kaudessa. Näytelmät valitaan sen 

mukaan, mikä ryhmää kiinnostaa. Tällöin otetaan huomioon myös halukkaiden 

näyttelijöiden määrä ja sukupuoli verrattuna tekstin roolijakaumaan. Usein näytelmien 

tekstejä muokataan siten, että kaikille halukkaille saadaan roolit. Miehiä saatetaan 

vaihtaa naisiksi tai jokin rooli jakaa kahteen osaan. (Vuori 2008.) 

 

Ohjaajan kullekin tuotannolle valitsee periaatteessa hallitus, mutta käytännössä 

ohjaajaksi tulee hän, joka on eniten kiinnostunut valitun näytelmän ohjaamisesta. 

Kokemusta ohjaamisesta kuitenkin edellytetään. Lavastus ja puvustus hoidetaan 

talkoovoimin mahdollisimman paljon itse tehden sekä kirpputoreja kierrellen. (Vuori 

2008.) 

 

Harjoitukset ovat kaksi kertaa viikossa Teatterin kotipaikassa, Matinkylän 

monitoimitalolla. Ensi-illan lähestyessä harjoituskertoja lisätään tarpeen mukaan. 

Monitoimitalo on ensisijaisesti nuorisotalo, mikä valitettavasti vaikeuttaa 

harjoitusvuorojen saamista, sillä nuoriso menee tilatarpeissaan aina edelle. Lisäksi 

Monitoimitalolla harjoittelee neljä muutakin teatteriryhmää. Näiden haasteiden vuoksi 

yhtä näytelmää esitetään yleensä vain neljästä kymmeneen kertaa. (Kasvi 2008; Vuori 

2008.) 

 

1.2.4 Teatteri Mustan Aukon talous 
 

Teatteri Musta Aukko on kolmen edellisen vuoden näytelmillään ja muulla toiminnallaan 

kyennyt keräämään taulukon 1 mukaiset tulot. Taulukossa esitetään ainoastaan 

kyseisen kauden tulot, jotta saadaan kattava kuva tulorakenteesta. Taulukosta on 

jätetty pois edellisten vuosien ylijäämä, joka ei ole tässä yhteydessä olennainen, koska 

tarkastelemme ainoastaan eri tulolähteiden suhteita. 
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Taulukko 1. Teatteri Mustan Aukon tulot vuosina 2006—2008. 

 

TUOTOT 2006 2007 2008 

Pääsylipputulot 557.15 € 706.00 € 685.00 € 

Katsojia 154 131 110 

Lipputulo / katsoja 3.62 € 5.39 € 6.23 € 

Jäsenmaksutulot  110.00 € 135.00 € 115.00 € 

Jäseniä 13 15 13 

Kahviotuotot 212.30 € 181.80 € 144.95 € 

Kahviotuotot / katsoja 1.38 € 1.39 € 1.32 € 

Muu varainhankinta, kirpputori, t-paidat, 
juhlat     514.55 € 

Mainosmyynti   104.00 €   

Espoon toiminta-avustus 3,500.00 € 4,000.00 € 4,000.00 € 

Tuotot Yhteensä 4,379.45 € 5,126.80 € 5,459.50 € 

Oman rahoituksen osuus 20 % 22 % 27 % 

 

Vuonna 2006 kokonaistulot Espoon kaupungin toiminta-avustus mukaan laskettuna, 

olivat 4 379 euroa. Seuraavana vuonna lippuja onnistuttiin myymään hieman enemmän 

kuin edellisenä ja kaupunki nosti avustuksen määrän neljään tuhanteen, joten tulot 

nousivat yhteensä 5 127 euroon. Vuonna 2008 saatiin kokonaistulosta nostettua 

jälleen, mutta tällä kerralla onnistumalla muussa varainhankinnassa, kuten t-

paitamyynnissä ja kirpputorikaupassa.  

 

Katsojia Teatteri Musta Aukko on onnistunut houkuttelemaan vertailuvuosina 

enimmillään 154 ja vähimmillään 110. Lippujen hinnat ovat olleen aikuisilta kymmenen 

euroa ja lapsilta, eläkeläisiltä ja muilta erityisryhmiltä viisi euroa. Jäsenmaksutuloja 

Teatterilla on ollut reilut sata euroa joka vuosi jäsenmäärän vaihdellessa 13:n ja 15:n 

välillä.  

 

Näitä lukuja tarkasteltaessa voidaan todeta, että Espoon kaupungin toiminta-

avustuksen osuus on jokaisena vertailuvuotena ollut yli seitsemänkymmentä prosenttia, 

vuonna 2006 jopa 80 prosenttia. Teatteri Musta Aukko on onnistunut muuttamaan 

tulorakennettaan hieman näiden kolmen vuoden aikana siten, että noin seitsemän 

prosenttiyksikön parannus omarahoitukseen on nähtävissä. Tämä on terveellinen 

suunta, sillä kuten seuraavassa luvussa 1.2.5 huomataan, yksi Teatterin suurimmista 
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tulevaisuuden uhkakuvista on kaupungin avustusten liian suuri osuus tulorahoituksen 

rakenteessa. 

Edellä mainitut tulot sekä edellisten vuosien ylijäämät on käytetty Teatteri Mustan 

Aukon näytelmien rakentamiseen ja toiminnan ylläpitämiseen taulukon 2 mukaisesti.  

 

Taulukko 2. Teatteri Mustan Aukon menot vuosina 2006—2008. 

 

KULUT 2006 2007 2008 

Näytelmän kulut       

Lavastus ja tarpeisto -1,490.47 € -545.57 € -839.56 € 

Puvustus ja maskeeraus   -37.80 € -258.85 € 

Markkinointi -293.34 € -411.88 € -228.50 € 

Tekijänpalkkiot -170.00 € -679.64 € -649.88 € 

Kahvio-ostot -249.00 € -82.42 € -98.65 € 

Palkkakulut -1,284.66 €   -4,527.40 € 

Matkakulut -83.60 € -170.28 € -118.40 € 

Näytelmän kulut -3,571.07 € -1,927.59 € -6,721.24 € 

        

Yhdistyksen kulut       

Tilavuokrat -1,342.07 € -1,141.07 € -1,874.29 € 

Kassavaje vuoden lopussa   -8.30 €   

Koulutus -188.10 € -814.63 €   

Muut varainkeruun kulut (t-paidat, 
kirpputori)     -550.22 € 

Virkistystoiminta   -265.55 € -175.33 € 

Jäsenmaksut yhteisöille -165.00 € -165.00 € -165.00 € 

Muut kulut, oma käyttö -53.00 € -245.27 € -266.80 € 

Pankin kulut -70.08 € -73.43 € -79.02 € 

Yhdistyksen kulut -1,818.25 € -2,713.25 € -3,110.66 € 

        

Kulut yhteensä -5,389.32 € -4,640.84 € -9,831.90 € 

 

Teatteri Mustan Aukon kulurakenne vaihtelee suuresti vuodesta toiseen. Se johtuu 

enimmäkseen siitä, että joinakin vuosina näytelmän ohjaaja löytyy jäsenistön joukosta, 

jolloin ohjaajalle ei makseta palkkaa. Silloin tällöin, jos rahatilanne on sen sallinut, on 

palkattu ohjaaja, jonka palkkio riippuu hänen tasostaan. Ohjaaja, joka on tunnettu ja 

haluttu, voi myös vaatia isompaa palkkaa.   

 

Näytelmän rakentamiseen käytettävä menoerä oli tarkasteltavina vuosina tuhannen 

euron molemmin puolin. Teatteri Musta Aukko selviää pienillä kuluilla, koska se pyrkii 
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valmistamaan lavasteet itse ja hankkimaan puvut kirpputoreilta ja näyttelijöiden omista 

kaapeista. Vuonna 2006 näytelmiin käytettävät kulut olivat 3 571 euroa, vuonna 2007 

vain 1 927 euroa ja vuonna 2008 jopa 6 721 euroa. Vuoden 2008 kulujen määrää nosti 

se, että vuoden 2009 ohjaaja palkattiin jo vuoden 2008 syksyllä ja palkan maksu 

aloitettiin jo silloin. 

 

Yhdistyksen toiminnan mahdollistavia kuluja ovat muun muassa tilavuokrat. Niiden 

määrä on pysynyt kohtuullisen samana vuodesta toiseen, paitsi vuonna 2008, jolloin 

Teatteri Musta Aukko päätti ottaa toisen viikoittaisen vakiovuoron käyttöön, ja vuokrien 

määrä luonnollisesti nousi. Varainkeruun kuluja ovat olleet kirpputorivuorot ja 

myytäväksi ostetut t-paidat. 

  

1.2.5 SWOT-analyysi 
 

Olen laatinut Teatteri Mustasta Aukosta kuviossa yksi esitellyn SWOT-

nelikenttäanalyysin. Sen myönteisen puolen tekijöistä huomataan, että Teatterilla on 

osaava ja toimiva näyttelijäkaarti, joten taiteellisesti sillä menee oikein hyvin. 

Vahvuuksiin onkin listattu nimenomaan hyvät näyttelijät ja kunniahimoiset ja 

korkeatasoiset produktiot. Mahdollisuuksiin lukeutuu etenkin laaja potentiaalinen 

katsojapiiri. Siksi on sääli, että näytelmän näkee vain pieni joukko katsojia. 
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Kuvio 1. SWOT-nelikenttäanalyysi Teatteri Mustasta Aukosta. 

 

Selviä heikkouksia ja uhkia Teatteri Mustan Aukon arjessa ovat olematon 

suunnitelmallisuus, tuottajan puuttuminen sekä vähäinen markkinointiosaaminen. 

Pienten katsojamäärien myötä oman rahoituksen osuus Teatterin toiminnassa jää 

alhaiseksi. Suuri uhka on lisäksi se, että Teatteri ei mitenkään voi vaikuttaa Espoon 

kaupungin avustuspolitiikkaan. 

 

1.3 Tutkimusongelma 
 

Harrastaja- ja pienteatterien toiminta on usein kannattamatonta ja jopa kallista, ja 

niiden tuotannot rahoitetaan enimmäkseen kaupunkien ja valtion kulttuuriavustuksilla. 

Avustusten epävarmuus on harrastajille lannistavaa, koska heillä ei ole ollut tähän 

mennessä mahdollisuutta rahoittaa harrastustaan muilla keinoin.  
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Teatteri Musta Aukko sijaitsee Espoossa, joten se hakee kulttuuriavustuksia lähinnä 

Espoon kaupungin kulttuuritoimen avustusbudjetista. Espoon kulttuuritoimi jakaa 

toiminta-avustuksia sekä projektiavustuksia. Tähän mennessä Teatteri Musta Aukko on 

saanut varsin säännöllisesti toiminta-avustuksen, jolla se on voinut toimia joutumatta 

hakemaan projektiavustuksia. (Vuori 2008.) 

 

Vuonna 2007 maailmalla alkanut talouskriisi vaikuttaa myös kuntien talouteen ja uskon, 

että menopuolen leikkauslistalla on ensimmäisten joukossa kulttuuri, sillä se ei kuulu 

peruspalveluihin. Vaikka Espoon kaupungin tilanne on hyvä — Espoo kuuluu vähimmin 

velkaantuneisiin kuntiin Suomessa (Aluetietopankki 2011) — on yleisen taloustilanteen 

vuoksi mielestäni otettava myös huomioon mahdollinen alamäki Espoon kaupunki 

saattaa päättää noudattaa varovaista linjaa. Lisäksi on ollut nähtävissä, että avustusten 

hakijoita on vuosi vuodelta enemmän ja hakemusten laatimiskriteerit tiukentuvat 

jatkuvasti. Tästä olen tehnyt johtopäätökseni, että kaupungin avustukset pienevät 

tulevaisuudessa.  

 

Pienteatterin, joka on toiminut 30 vuotta avustusten turvin, kriittinen kysymys on, 

miten se pystyy turvaamaan olemassaolonsa. Koska kaupungin avustus on aina 

riippuvainen jostain muusta kuin teatterista itsestään, on olemassaolon turvaamiseksi 

yritettävä kehittää toimintaa siten, että omarahoituksen osuus tuloista olisi 

huomattavasti nykyistä suurempi. Mikäli automaattiset avustukset loppuisivat, teatteri 

pystyisi kuitenkin jatkamaan toimintaansa, jos suurin osa sen rahoituksesta koostuisi 

lipputuloista ja yritysyhteistyöstä. Lipputulojen kasvattaminen on taloudellisesta 

näkökulmasta teatterin johdon ensisijainen tehtävä. (Vuori 2008.) 

 

Jos teatterikappaleen tuotantoprosessi hoidettaisiin tehokkaasti kustannuksia ja aikaa 

säästäen, markkinointi pätevästi ja näkyvästi ja määrärahojen käyttö kurinalaisesti, 

olisiko mahdollista lisätä tuloja oman toiminnan kautta? Näitä seikkoja halusin tutkia 

haastattelemalla ammattiteattereiden tuottajia ja perehtymällä kulttuurin tuottamisesta 

laadittuun kirjallisuuteen sekä ottamalla selvää, olisiko teollisuuden 

tuotekehitysprosesseissa opiksi otettavaa. 

 

Tulin nimittäin ajatelleeksi, että teatterin tuottamista voi verrata teollisuuden 

tuotekehitysprosessiin. Molemmissa lähdetään liikkeelle ideasta ja tuloksena on valmis 
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tuote. Teollisuudessa tuote on jokin tehtaassa valmistettava ja käsin kosketeltava, kun 

taas teatterissa se on näytelmä, joka valmistetaan uudestaan ja uudestaan katsojien 

nähtäväksi.  

 

Halusin selvittää, onko kulttuurituotteen (teatterin) kehittämisessä mahdollista seurata 

selkeää tuotekehitysprosessia. Voiko tällaisen prosessin monistaa ja yhdenmukaistaa, 

niin että sen voi toistaa kohtuullisen samansisältöisenä helposti uudelleen ja uudelleen?  

 

1.4 Tutkimuksen tavoite 
 

Jotta pystyisin pätevästi löytämään ratkaisun tutkimusongelmaani, minun on ensin 

otettava selvää, mitä teatterin tuottamisesta tiedetään tällä hetkellä. Tämän jälkeen 

voin verrata näitä tietoja teollisuuden käyttämiin uuden tuotteen kehittämismalleihin. 

Kun olen löytänyt mallin, jota haluan käytännössä kokeilla Teatteri Mustan Aukon 

tuotannossa, minun pitää vielä määritellä tavoitteet, joilla voin mitata 

tuotantoprosessin onnistumista.  

 

Tutkimukseni tavoite on vastata kappaleessa 1.3 esitettyihin taloudellisiin haasteisiin ja 

pyrkiä löytämään malli, jota noudattamalla pienteatterin on mahdollista kasvattaa 

omarahoitusosuuttaan ja näin tulla aiempaa itsenäisemmäksi ja vähemmän 

riippuvaiseksi avustuksista. Tavoitteen toteutumista voidaan mitata teatterin talouden 

kehityksellä ja etenkin sen oman rahoituksen osuuden kasvulla verrattuna 

kokonaisrahoitukseen. Myös teatterin liikevaihtoa voidaan käyttää mittarina, sillä 

kokonaistulojen kasvu mittaa onnistunutta tuotantoa siten, että tehokkaasti hoidettu 

tuotantoprosessi takaa oletettavasti myös paremmat avustukset eri 

kulttuurirahastoista. 

 

Luomani mallin toimivuutta mitattaessa toivon voivani todeta tutkimukseni lopussa, 

että Teatteri Mustan Aukon omarahoituksen osuus on kasvanut aiempien vuosien 20—

27 prosentista mahdollisimman korkeaksi. Lisäksi toivon voivani myös huomata, että 

Teatteri Mustan Aukon liikevaihto on kasvanut huomattavasti. Haluan verrata tuloksia 

puhtaasti tuloihin ja niiden keskinäisiin osuuksiin siksi, että voittoa 

tavoittelemattomassa yhdistyksessä kaikki tulot ja mahdolliset voitot käytetään aina 
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toiminnan kehittämiseen, eli niin sanottua voittoa ei jää, joten liiketoiminnan tulos ei 

ole relevantti tässä yhteydessä. 

 

1.5 Keskeiset käsitteet 
 

Tutkimuksessani on paljon käsitteitä, jotka ovat tuttuja niille, jotka toimivat 

kulttuurikentällä, mutta liiketalouden näkökulmasta raporttiani lukevalle haluan avata 

joitakin keskeisimpiä niistä. 

 

Tuotannolla tarkoitan sitä kokonaisprosessia, joka alkaa siitä, kun teatteri tekee 

päätöksen aloittaa uuden näytelmän tuottamisen. Päätöksestä alkaa tuotantoprosessi, 

jonka aikana harjoitellaan näytelmä, suunnitellaan ja toteutetaan lavastus ja puvustus, 

markkinoidaan, hankitaan rahoitus, myydään liput ja esitetään lopputulos yleisölle. 

Tuotantoprosessin päätteeksi laaditaan vielä yhteenveto koko näytelmän 

onnistumisesta. Tarkemmin selvennän tuotantoprosessin kulun luvuissa 3.2 ja 4.1. 

 

Tuotannon jaan kahteen osa-alueeseen: taiteelliseen toteukseen ja taloudelliseen 

tuotantoon. Tätä jakoa kuvaan kuviossa 2, Teatteriteoksen jakautuminen taloudelliseen 

ja taiteelliseen toteutukseen. Keskityn tässä tutkimuksessa käsittelemään ja 

kehittämään lähinnä taloudellista tuotantoa. Joudun koskettamaan myös taiteellista 

näkemystä, mutta teen sen vain aikatauluja verratessani. (Kinnaslampi 2009; Vuori 

2008.) 

 

 

Kuvio 2. Teatteriteoksen jakautuminen taloudelliseen ja taiteelliseen toteutukseen. 
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Teatteriteos tarkoittaa kokonaisuutta, jossa idea, käsikirjoitus, puvustus, lavastus, 

ohjaus, näyttelijät, teknikot ynnä muut kulloinkin tarvittavat tekijät tarjoavat 

tuotantoprosessin päätteeksi valmiin esityksen yleisölle. (Kinnaslampi 2009; Vuori 

2008.) 

 

Tuottaja on vetovastuussa tuotannosta. Yleensä tuottaja valitaan jokaista näytelmää 

kohden erikseen. Joillain suurilla teattereilla, joissa pyörii useita näytelmiä 

samanaikaisesti, on käytössään kokonaiset tuotantotiimit, joihin kuuluvat 

markkinointivastaavat, tiedottajat, taloudenhoitajat, lipunmyyjät, sihteerit ym. Tässä 

tutkimuksessa pitäydyn kuitenkin käsittelemään pieniä teattereita, joissa ei ole 

mahdollisuutta suuriin tuotantotiimeihin, vaan taloudellista tuotantoa johtaa yksi 

ihminen, jota kutsutaan tuottajaksi. Tuottajaa voidaan kutsua myös projektipäälliköksi. 

(Hytti 2005, 18—19.)  

 

Kuten jo aiemmin kerroin, Suomessa on useanlaisia teattereita. Yleensä puhutaan 

kolmesta erilaisesta ryhmästä: teatterilain piirissä olevat ammattiteatterit, teatterilain 

ulkopuolella olevat ammattiteatterit eli niin sanotut lainsuojattomat sekä kolmanneksi 

harrastajateatterit ja pienteatterit. Teatterilain piirissä ovat ne teatterit, jotka kuuluvat 

valtionosuuslainsäädännön piiriin ja saavat säännöllista valtion tukea. Lainsuojattomat, 

tai vapaa kenttä, kuten lainsäädännön ulkopuolelle jäävät teatterit usein itseään 

kutsuvat, eivät saa säännöllistä valtion tukea vaan joutuvat anomaan harkinnanvaraisia 

toiminta- ja tuotantoavustuksia. Tutkimukseni keskittyy kahteen viimeksi mainittuun 

ryhmään eli lainsuojattomiin ja pienteattereihin. (Hytti 2005, 13, 16—17.) 

 

Lainsuojattomien, harrastajateattereiden ja pienteattereiden määritelmät risteävät 

usein. Olen itse mieltynyt käyttämään kaikista kolmesta nimitystä pienteatteri, koska 

lainsuojattomissa ammattiteattereissakin on yleensä palkattua henkilökuntaa vain sen 

johtaja (taiteellinen johtaja) ja taloudenhoitaja. Samat löytyvät harrastajapuolelta 

myös, mutta ilman vakituista työsudetta. Harrastajateattereissa työntekijät tekevät 

työtä harrastuspohjalta ilman palkkaa. (Hytti 2005, 16.) 

 

Välimuotoina häilyvät ammattijohtoiset harrastajateatterit sekä Kansalais- ja 

Työväenopistojen Liiton alaiset ryhmät. Niitä on vaikea erotella lainsuojattomista. 

Teattereiden palkkaamat tai värväämät näyttelijät määrittävät, mihin ryhmään teatteri 
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lopulta kuuluu. Koska en halua tässä tutkimuksessani puuttua siihen, onko näyttelijä 

harrastaja vai ammattilainen, keskityn puhumaan pienteattereista. (Hytti 2005, 17.) 

 

1.6 Tutkimusraportin rakenne 
 

Olen jäsentänyt tutkimuksen siten, että johdannossa selvitän tutkimusongelman sekä 

sen taustoja. Selvitän myös syitä siihen, miksi haluan tämän tutkimuksen tehdä ja 

miksi se minun mielestäni on tärkeä. 

 

Ensiksi avaan tutkimusmenetelmän teoriaa. Tuon esille, mitä tutkimusmallia olen 

käyttänyt ja sen että testaan myös luomani mallin käytännössä toimintatutkimuksena. 

Käyn läpi tutkimukselleni asetettamani laadulliset kriteerit ja sen validiteetin ja 

reliabiliteetin. 

 

Seuraavaksi selvitän, mitä teatterin tuottamisesta kirjoitetaan kirjallisuudessa ja mitkä 

ovat tämän hetken ajatukset teatterin tuottamisesta sekä sen tärkeydestä ja roolista 

erikokoisissa teattereissa. Näin tuon esille teatterin tuottamisen nykytilan Suomessa.  

 

Sitteni tutkin yritysten uuden tuotteen tuotekehitysprosesseja. Haluan selvittää, voiko 

tuotekehitysprosessia käyttää teatterikappaleen tuottamisen pohjana. 

Tuotekehitysprosessia ja uuden tuotteen lanseeraamista on tutkittu paljon ja aineistoa 

aiheesta on runsaasti. Pyrin löytämään yhtymäkohtia uuden tuotteen tuotekehityksen 

ja teatterin tuottamisen välille. 

 

Näistä kahdesta teoriasta pyrin luomaan teatterin tuottamiselle mallin, jota seuraamalla 

teatterit voivat tehostaa tuotantoprosessejaan. Tämä malli voi toimia tuottajan 

oppaana hänen johtaessaan tuotantoprosessia missä tahansa teatterissa. Olen tässä 

tutkimuksessani keskittynyt kehittämään tuotantoprosessia lähinnä pienteattereille ja 

harrastajateattereille, jotka toimivat hyvin samankaltaisin resurssein. 

 

Raporttini seuraava osio käsittelee tutkimukseni toiminnallista osuutta. Kerron 

neljännessä luvussa, miten itse toimin tuottajana pienteatteri Teatteri Musta Aukko 

ry:n Paljon Onnea Vaan! -tuotannossa, miten vein tuotantoprosessin läpi, miten 

päädyin käyttämään luvussa 3.4 laatimaani tuottamisen mallia ja miten koko projekti 
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kulki alusta loppuun. Avaan tässä osiossa myös taloudellista puolta kertomalla 

katsojamääristä ja lipputuloista. 

 

Raportin lopussa vedän yhteen, mitä olen tutkinut, miten tutkimus sujui ja mitä hyötyä 

siitä on ollut. Kokemukseni perusteella parantelen vielä luvussa 3.4 laatimani mallin 

siten, että se on mahdollisimman suoraan otettavissa käyttöön missä tahansa 

pienteatterissa vain pienin tuotantokohtaisin muutoksin. 

 

Otan myös kantaa omaan työhöni ja arvioin, mitä olisin voinut tehdä paremmin ja 

missä onnistuin hyvin. Lopuksi kerron vielä ehdotukseni jatkotutkimusaiheiksi Teatteri 

Mustalle Aukolle. 

 

2 Tutkimusmenetelmä 
 

Tässä luvussa valotan käyttämiäni tutkimusmenetelmiä ja sitä, miksi olen päätynyt 

kyseisiin menetelmiin. Tieteellisessä tekstissä esitetyn tiedon on oltava objektiivista. 

Hyväksyttyjen tutkimusmenetelmien käyttö varmistaa, että tutkimus on 

mahdollisimman pitkälle objektiivinen. Minkään tutkimuksen tulos ei kuitenkaan voi olla 

täysin objektiivinen, sillä tiedon tulkinta riippuu aina henkilöstä, joka tiedon lukee. 

Myös tutkijan käsitykset luotettavasta tiedosta ja todellisuudesta muokkaavat tuloksia 

varsinkin silloin, kun kysymyksessä on henkilökohtaisesta työpanoksesta lähtöisin oleva 

tutkimus. Tiettyä subjektiivisuutta on tällöin mahdotonta välttää, joten objektiivisuus 

on lähinnä ihanne, mutta siihen pyritään. (Metsämuuronen 2001, 7.) 

 

Tässä kappaleessa kerron, miten hyvän tutkimuksen toteutus kerää tietoa 

kirjallisuuskatsauksen avulla sekä laadullisen tutkimuksen keinoja käyttäen. 

Tapaustutkimus ja toimintatutkimus ovat päätutkimusmetodini. 

 

2.1 Kirjallisuuskatsaus 
 

Tutkimusta aloittaessaan tutkija ottaa selville, mitä muut tutkijat ovat tutkineet 

aiheesta. Tutkimuksen edetessä hän pysyttelee ajan tasalla, lukee uudet julkaisut ja 

lopussa vielä vertaa omia tuloksiaan lukemaansa. Ennen tutkimuksen aloittamista 
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tutkijan tulee paneutua aiheeseen, jotta hän saa käsityksen siitä ja pystyy sen pohjalta 

muotoilemaan tutkimusongelmansa. Tämän jälkeen hän ryhtyy keräämään 

konkreettista aineistoa. Kirjallisuuskatsauksen tarkoitus on näyttää, miten asiaa on 

tutkittu aiemmin ja miksi tutkija on päätynyt valittuun ainestoon. (Hirsjärvi & Remes & 

Sajavaara 2004, 98, 112.) 

 

Kirjallisuuskatsaus tutustuttaa tutkijan tutkittavaan ilmiöön. Se antaa ohjeita, 

näkökulmia ja käsitteitä tutkijan käyttöön, ehkä jopa teorian. Lisäksi se ohjaa tutkijaa 

menetelmävalintoihin. Luetun kirjallisuuden pohjalta tutkija laatii teoreettisen perustan. 

(Hirsjärvi ym. 2004, 100—111.) 

 

2.2 Laadullinen tutkimus 
 

Laadullisen tutkimuksen ensisijaisena pyrkimyksenä on tunnistaa tosiasioita, jotka eivät 

ole yleisessä tiedossa, ja sen lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen.  

Olemassa olevien väittämien todentaminen ei ole pääasiallinen tehtävä. Teschin (1992, 

58, teoksessa Hirsjärvi ym. 2004. 152—153) mukaan kvalitatiiviset tutkimukset voidaan 

jakaa lukuisiin tyyppeihin. Kaksi näistä nimikkeistä ovat toimintatutkimus ja 

tapaustutkimus, joita minä tässä raportissani käytän. (Hirsjärvi ym. 2004, 152—153.) 

 

Laadullisen tutkimuksen erityispiirre on muun muassa, että tutkimuksen aineisto 

kootaan luonnollisessa ja todellisessa tilanteessa. Tiedonlähteinä suositaan ihmisiä, ja 

tutkimus on luonteeltaan kokonaisvaltaista tiedonhankintaa. Tiedonkeruun apuna 

voidaan käyttää lomakkeita tai testejä. Lisäksi tutkimuksessa käytetään induktiivista 

analyysia eli tutkijan omaa päättelyä. Kohdejoukko pyritään valitsemaan 

tarkoituksenmukaisesti, eli se joukko, jota tutkimus koskee, on myös tutkimuksen 

kohteena. Tutkimussuunnitelma muodostuu usein vasta tutkimuksen edetessä, ja 

tutkimustapausta käsitellään ainutlaatuisena. (Hirsjärvi ym. 2004, 155.) 

 

Yllä mainitut ovat kriteereitä ja menetelmiä, joita olen käyttänyt tutkiessani Teatteri 

Mustan Aukon tuotantoprosessia. Tutkimuskohteeni on Teatteri Musta Aukko ja sen 

jäsenistö näyttelijöineen, ohjaajineen ja muine toimijoineen. Kohdejoukko on näin 

tarkoituksenmukainen yrittäessäni löytää juuri Teatteri Mustalle Aukolle toimintamallia, 

jota voi laajentaa käyttämään muissakin teattereissa. Tutkimus on tehty todellisessa 
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tilanteessa, ja tuottamisen mallia on testattu Mustan Aukon vuoden 2009 näytelmän 

Paljon Onnea Vaan! tuottamisessa. 

 

2.2.1 Tapaustutkimus 
 

Tapaustutkimus on yksi keskeisimmistä kvalitatiivisen tutkimuksen 

tiedonhankkimisstrategioista. Lähes kaikki kvalitatiiviset tutkimukset käyttävät 

tapaustutkimusta ainakin jossain määrin hyväkseen. Tapaus- eli empiirinen tutkimus, 

tutkii nykyistä tapahtumaa tai toimivaa ihmistä jossain tietyssä ympäristössä. 

Pyrkimyksenä tapaustutkimuksella on ymmärtää jotain ilmiötä syvällisesti. 

(Metsämuuronen 2008, 16—18.)  

 

Tapaustutkimus hankkii tietoa monin eri keinoin ja mahdollisimman monipuolisesti. Sen 

etuja ovat muun muassa, että se perustuu tutkimuksen kohteen omiin kokemuksiin, se 

sallii yleistykset ja sen lähtökohta on usein toiminnallinen, ja näin ollen sen tuloksia 

sovelletaan usein käytäntöön. (Metsämuuronen 2008, 16—18.) 

 

Tutkin Teatteri Mustan Aukon tuotantoprosessia, joka on nykyinen tapahtuma ja jota 

tutkin itse siihen osallistuen. Kyseessä on siis empiirinen tapaustutkimus, johon käytän 

tiedonhankintamenetelmänä omia kokemuksia ja havaintoja. 

 

2.2.2 Toimintatutkimus 
 

Toinen kvalitatiivisen tutkimuksen tutkimustyypeistä, jota päädyin käyttämään oman 

tutkimukseni aineistonkeruumenetelmänä, on toimintatutkimus. Toimintatutkimuksen 

aineistonkeruumenetelminä käytetään usein kyselyä, haastattelua ja havainnointia. 

(Hirsjärvi ym. 2004, 180, 182.) 

 

Kysely suoritetaan yleensä lomakkeella, jossa kysymykset on laadittu siten, että niihin 

vastaaminen on yksiselitteistä. Kyselyn heikkouksia on väärinymmärrysten suuri 

mahdollisuus. Kysely tehdään usein suurelle otantajoukolle, josta on tarkoitus selvittää 

yksityiskohtaisia asioita kuten koulutustasoa ym. (Hirsjärvi ym. 2004, 182—184.) 
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Haastattelussa ollaan suorassa suullisessa yhteydessä tutkittavan kanssa. Tässä 

menetelmässä on etuna sen joustavuus aineistoa kerättäessä. Vastausten tarkennus ja 

siten tulkintamahdollisuudet ovat hyvät, koska haastattelussa tutkija voi muuttaa 

haastattelun suuntaa sen kuluessa. Haastattelua on syytä harkita 

aineistonkeruumenetelmänä, jos halutaan korostaa ihmistä tutkimusaiheen aktiivisena 

osapuolena. Haastattelussa tutkijan on mahdollista ottaa huomioon haastateltavan 

ruumiinkieli ja tehdä siitä tulkintoja. Haastattelussa on myös mahdollisuus selventää ja 

syventää saatuja tietoja. (Hirsjärvi ym. 2004, 193—194.) 

 

Haastattelu on eräänlaista keskustelua, vaikka haastattelua johtaa tutkija, joka asettaa 

kysymykset, joihin haastateltava vastaa. Haastattelulla pyritään saamaan 

mahdollisimman luotettavaa, pätevää ja tutkimuksen kannalta olennaista tietoa. 

Haastattelut voidaan jakaa kolmeen ryhmään sen mukaan, miten vapaana keskustelu 

pidetään: 1. Stukturoitu haastattelu eli lomakehaastattelu; 2. Teemahaastattelu; 3. 

Avoin haastattelu. (Hirsjärvi ym. 2004, 196—198.) 

 

Lomakehaastattelussa käytetään nimensä mukaisesti apuna lomaketta, joka ohjaa 

keskustelua ja sen suuntaa. Teemahaastattelussa on sen aihepiiri hyvin tiedossa, mutta 

kysymysten tarkka muoto ja järjestys puuttuvat tai niitä voidaan muuttaa haastattelun 

kuluessa. Avoin haastattelu on kaikista haastattelun muodoista lähimpänä vapaata 

keskustelua. Avoin haastattelu vie tavallisesti eniten aikaa, mutta sillä on suurimmat 

mahdollisuudet syventää aihealuetta. Haastattelut voidaan toteuttaa yksilö-, pari- tai 

ryhmähaastatteluina. Haastattelu on yleensä tapana nauhoittaa, minkä ansiosta tutkija 

voi palata tilanteeseen ja tarkastella haastattelun sävyjä. Haastattelun jälkeen 

nauhotus on litteroitava eli muutettava kirjoitettuun muotoon. (Hirsjärvi ym. 2004, 

196—198; Ruusuvuori & Tiittola, 14, 16.) 

 

Käytin haastatteluja teatterin tuottamista koskevan aineiston keräämiseksi. Haastettelin 

useita pääkaupunkiseudun ammattiteattereiden tuottajia, taloudenhoitajia ja tiedottajia 

tausta-aineistoa verten. 

 

Havainnointia käytetään toimintatutkimuksessa usein haastattelun lisänä, jotta saadaan 

tieto siitä, toimivatko ihmiset niinkuin sanovat toimivansa. Tieteelliselle havainnoinnille 

voidaan asettaa vaatimuksia, jotka erottavat sen arkipäivän tarkkailusta. Havainnointi 
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on työläs ja hidas tutkimusmenetelmä, jonka haastattelut ja kyselyt ovat lähes 

syrjäyttäneet. Kuten haastattelu myös havainnointi voidaan jakaa systemaattisuutensa 

mukaisesti eri luokkiin. Systemaattinen havainnointi on hyvin jäsenneltyä, ja 

havainnoija on ulkopuolinen toimija. Osallistuvassa havainnoinnissa havainnoija on 

ryhmän toimintaan osallistuva, ja siinä on tyypillistä se, että tutkija pyrkii pääsemään 

tutkittavan ryhmän jäseneksi. Hänen osallistumisensa aste voi vaihdella täydellisestä 

osallistumisesta osallistuvaan havainnoijaan, jolloin hän ei osallistu toimintaan, mutta 

pyrkii silti olemaan ryhmän jäsen. (Hirsjärvi ym. 2004, 201—206.)  

 

Koska tutkin Teatteri Mustassa Aukossa tuottamista, on luonnollista, että toimin itse 

tuottajana, jolloin kykenin hyvin havainnoimaan olemassa olevaa todellisuutta. Lisäksi 

työtäni auttoi se, että toimin kyseisessä teatterissa myös taloudenhoitajana, jolloin 

minulla oli Teatterista niin sanottua sisäpiiritietoa. 

 

Toimin Teatteri Mustan Aukon tuottajana yhden kauden, joka käsittää yhden 

näytelmän työstämisen näytelmän valinnasta viimeiseen näytökseen ja purkuun asti. 

Tein havaintoja matkan varrella ja pidin vapaamuotoista tuotantopäiväkirjaa, joita pyrin 

vertaamaan teoriaan ja huomaamaan, mitä toimintoja tai ajatuksia kannattaisi 

muuttaa. Näin pyrin pääsemään lopulliseen harrastajateatterituottajan malliin, jota 

Teatteri Musta Aukko voisi käyttää jatkossa vain hieman tuotantokohtaisesti muutellen.  

 

2.2.3 Validiteetti ja reliabiliteetti 
 

Validiteetti tutkimuksessa tarkoittaa sitä, että tutkitaanko oikeasti sitä, mitä sanotaan 

tutkittavan, eli kysymyksessä on tutkimuksen pätevyys ja luotettavuus. Luotettavuutta 

arvioitaessa pätevyys tarkoittaa kuvauksen ja siihen liitettyjen selitysten ja tulkintojen 

yhteensopivuutta, eli sopiiko selitys kuvaukseen ja onko selitys luotettava. 

Luotettavuuskysymyksiä tarkastellessa on todettu, että olosuhteiden ja tiedonkeruun 

toteutuksen tarkka selostus kohentaa tutkimuksen luotettavuutta. Olosuhteet, joissa 

aineistoa on kerätty, on kuvailtava tarkasti. Esimerkiksi haastatteluista kerrotaan niihin 

käytetty aika, paikka ja olosuhteet. (Hirsjärvi ym. 2004, 216—217.) 

 

Validiteetti jaetaan sisäiseen ja ulkoiseen validiteettiin. Ulkoisella validiteetilla 

tarkoitetaan sitä, voiko tutkimuksen tuloksia soveltaa muihin vastaaviin tapauksiin. 
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Sisäinen validiteetti mittaa tutkimuksen omaa luotettavuutta, sitä ovatko käsitteet 

oikein ja onko teoria oikein valittu. Lisäksi pitää ottaa huomioon tutkijan omien 

päätelmien mahdollinen havainnoinnin puutteesta johtuva virheellisyys. 

(Metsämuuronen 2001, 41; Yin 2009, 42—43.) 

 

Reliabiliteetti tutkii mittaustulosten toistettavuutta eli tutkimuksen kykyä tuottaa sama 

tulos uudelleen. Tähän päästään dokumentoimalla tutkimuksen vaiheet niin tarkasti, 

että kuka tahansa voi toistaa ne täsmälleen samanlaisina ja siten päästä samaan 

lopputulokseen. Suoraa havainnointia pidetään hyvänä mittarina mitattaessa ilmiöitä 

ihmistieteissä, joskaan ei voida olla varmoja, tavoitetaanko sillä ilmiön todellinen 

luonne. (Hirsjärvi ym. 2004, 216; Metsämuuronen 2001, 43; Yin 2009, 45.) 

 

Käsittelen oman tutkimukseni luotettavuutta ja pätevyyttä tutkimukseni loppuosassa, 

luvussa 5.1. Kuvaan tekemiäni toimenpiteitä ja tutkimukseni vaiheita todistaakseni 

tutkimukseni luotettavaksi ja päteväksi. 

 

3 Teatterituotannon kehittäminen 

 

3.1 Tavoitteena mallin luominen 
 

Teatterin tuottaminen tuntuu kirjallisuutta tutkittuani vaikealta käsitteeltä. Sen alle 

näyttää kuuluvan todella monia eri tehtäviä, ja tuottajaa pidetään usein teatterin 

yleishenkilönä, joka tietää kaikesta kaiken, tai vähintäänkin tietää, kenelle tehtävät 

delegoidaan. 

 

Koska tuottamisen käsite on laaja ja monisäikeinen, pyrin tässä luvussa keskittymään 

niihin tuottamisen osa-alueisiin, jotka ovat nimenomaan Teatteri Mustan Aukon 

kannalta tärkeimmät. Useissa kulttuurin tuottajien oppaissa ja muussa tuottamista 

käsittelevässä kirjallisuudessa peilataan tuottamisprosessia yksittäisiin tapahtumiin, 

kuten konsertteihin, taidenäyttelyihin. Teatterin tuottamisesta ei juuri löytynyt 

kirjallisuutta, joten joudun hieman soveltamaan. Pienteatterin tuotantoprosessi on 

kuitenkin pitkälti samankaltainen kuin yksittäisen, vain kerran pidettävän tapahtuman 

tuottaminen. 
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Tuotantoprosessia johtaa selkeästi tuottaja. Vapaaehtoisorganisaatioissa tuottajaksi 

nimitetään yleensä yksi henkilö, joka teatterissa toimii ohjaajan työparina ja vastaa 

lähinnä teatterikappaleen taloudellisesta menestyksestä. 

 

Tässä luvussa tutkin ensin, mitä kirjallisuudessa tiedetään tällä hetkellä teatterin ja 

muun kulttuurin tuottamisesta ja minkälaisena prosessina teatterikappaleen 

taloudellinen tuottaminen koetaan. Olen myös haastatellut muutamien helsinkiläisten 

teattereiden tuottajia saadakseni selville, mitä teatterin tuottaminen on todellisuudessa. 

Sen jälkeen tarkastelen teollisuuden tuotekehitysprosesseja, joiden tarkoituksena on 

tuottaa uusi tuote markkinoille. Yritän lopuksi yhdistää nämä kaksi täysin eri alojen 

tuottamiseen liittyvää prosessia ja löytää sellaisia hyödyllisiä näkökulmia teollisuudesta, 

jotka voisivat auttaa myös teatterin tuottamisessa. 

 

Pyrin laatimaan teatterin tuottamista varten selkeän mallin, jossa hyödynnän 

teollisuuden tuotantoprosessien hyväksi ja taloudellisiksi havaittuja keinoja. Tätä 

tuottamisen mallia testaan käytäntöön toimiessani tuottajana Teatteri Mustan Aukon 

Paljon onnea vaan! -projektissa. 

 

3.2 Tuotantojen hallinta ja tuottaminen teattereissa 
 

Kuten kerroin aiemmin, teatterin tuottamisesta löytyy suhteellisen vähän tietoa 

kirjallisuudessa. Oppaita on kirjoitettu Suomessa varsinaisesti vain yksi, ja internetistä 

löytyy toinen, joka listaa kulttuuritapahtuman tuottamisen pääkohdat. Ulkomaisessa 

kirjallisuudessa on hieman enemmän tutkittua tietoa tuottamisesta, mutta sielläkin 

keskitytään enimmäkseen suurten produktioiden, isojen teattereiden tuottamiseen. 

Näin ollen pienteatterin tuottamisesta on hyvin vähän löydettävissä tietoa. 

 

Olen poiminut edellä mainituista lähteistä oleellisimman aineiston ja laatinut siitä 

rungon, jonka mukaan pienteatteria nykykäsityksen mukaan tulisi johtaa taloudellisesti. 

Lisäksi olen haastatellut helsinkiläisten teattereiden tuottajia ja pyrkinyt sitä kautta 

syventämään tietämystäni teattereiden tuotantoprosesseista. 
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Tuotantoprosessi nähdään usein projektina. Lähtökohtana kulttuurin tuottamisessa, 

toisin kuin teollisessa tuotannossa, on yleensä taiteellinen idea. Taiteellisen idean 

esittäjänä teatterissa on usein sen taiteellinen johtaja. Idean voi tuoda esille myös 

ohjaaja, joka tarjoaa palveluksiaan teatterille. Muitakin tapoja tuoda idea teatterin 

tietoisuuteen toki on; idean isänä voi olla jopa tuottaja. (Halonen 2008.) 

 

Teatterin tuottajien haastattelujen perusteella kykenin kokoamaan teatterin 

tuotannoissa normaalisti hyväksytyn kaavan, josta käy ilmi koko teatteriteoksen 

valmistusprosessi ideasta valmiiseen esitykseen. Koska tutkimukseni kestäessä olen 

huomannut, että taloudellinen tuottaminen seuraa hyvin tiiviisti taiteellista prosessia, 

laadin kuvion, josta käy ilmi teatteriteoksen taiteellinen prosessi pääkohdittain (kuvio 

3). Vertaan luvun lopussa taloudellista tuottamista aikataulullisesti tähän samaan 

malliin. (Kinnaslampi 2009; Vuori 2008.) 
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Kuvio 3. Teatteriteoksen taiteellisen toteuksen kulku. 

 

3.2.1 Tuotannon käynnistäminen 

 

Pienteattereissa tuotantoprosessi lähtee käyntiin näytelmän valinnasta. Teatterin 

taiteellinen johto on yleensä vastuussa näytelmän valinnasta, mutta teosta voi 

ehdottaa teatterille myös ulkopuolinen. Suomessa useimmat produktiot ovat 

ohjaajalähtöisiä, mikä tarkoittaa sitä, että ohjaaja ehdottaa teatterille näytelmää, jonka 

voisi tulla ohjaamaan. Jos teatteri päättää ottaa ohjaajan näytelmineen ohjelmistoonsa, 
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ohjaaja valitsee yleensä muun työryhmän. Tuottajan sen sijaan valitsee teatterin johto, 

ellei sellaista ole palkattuna. (Halonen 2008; Mikkola 2008.) 

 

Kun idea on käsitelty teatterin johdossa ja idean toteuttamisesta on päätetty, tapahtuu 

tuotantopäätös. Tässä yhteydessä teatterin johto tekee kaksi jatkon kannalta erittäin 

tärkeätä päätöstä. Valitaan ohjaaja, ellei häntä ole jo valittu idean esittäjänä, ja 

tuottaja. Ohjaaja ja tuottaja ovat tiivis työpari, joiden vastuulla on koko projektin 

onnistuminen. Ohjaaja on tuotannoissa taiteellinen johtaja, joka johtaa näyttelijöitä ja 

vastaa siitä, että näytelmästä tulee esityskelpoinen ensi-iltaan mennessä. Ohjaaja ja 

tuottaja suunnittelevat yhdessä esimerkiksi markkinointia. Tuottajan ja ohjaajan pitäisi 

heti alusta pitäen sopia vastuualueet siten, että ohjaajalle jää taiteellinen vapaus 

keskittyä ohjaamiseen ja tuottajalle mahdollisuus luoda työskentelyolosuhteet, joissa 

kaikkien toimijoiden parhaat puolet pääsevät esiin. (Hytti 2005, 33, 38.) 

 

 

Kuvio 4. Vastuunjako teatterituotannossa. 
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Olen laatinut ohjaajan ja tuottajan vastuunjaosta kuvion (kuvio 4), josta käy ilmi myös 

muiden teatterissa toimijoiden suhteet heihin nähden. Kuviossa kuvataan myös 

teatterin johdon rooli, työnjohdolliset sekä budjetoinnin ja markkinoinnin vastuualueet.  

 

3.2.2 Tuottaja 
 

Tuottajan valinta on teatteriproduktiolle tärkeä askel. Tuottaja on vastuussa 

teatterinäytelmän taloudellisesta kannattavuudesta. Tuottajan on hyvä olla taiteellisen 

työn ulkopuolella, mutta aina se ei ole mahdollista pienteattereissa, joissa ei ole 

palkattua henkilökuntaa. Näyttelijän nimittäminen tuottajaksi on kuitenkin riski, sillä 

näyttelijä on aina tunnepitoisesti latautunut, kun taas tuottajan pitäisi pysyä 

analyyttisenä ja pystyä toimimaan myös koko työryhmän esimiehenä. (Hytti 2005, 18—

20.) 

 

Tuottaja toimii tapahtumapäällikkönä tai projektipäällikkönä, joka on vastuussa 

näytelmän toteutumisen kokonaisuudesta. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että tuottaja 

tekisi itse kaiken vaan hän jakaa tehtäviä, mutta seuraa niiden etenemistä. Tuottaja 

hallinnoi teatteria tuotantokohtaisesti ja toimii kunkin tuotannon yleisorganisaattorina 

ja aikatauluttajana. (Hytti 2005, 19—20.) 

 

Tuottaja varmistaa olosuhteet toimivalle työnteolle eli varmistaa suorituspaikat, 

aikataulut, henkilökunnan, vuokrattavat koneet ja kalusteet ym. Hän kokoaa 

organisaation, joka loppujen lopuksi rakentaa näytelmän. Ohjaaja valitsee näyttelijät, 

mutta kaikki muut työt, kuten puvustus- ja lavastusvastuut, jakaa tuottaja. (Halonen 

2008; Hytti 2005, 20; Mikkola 2008.) 

 

Tuottaja määrittelee näytelmän taloudelliset tavoitteet, laatii budjetin ja osabudjetit 

ohjaajan ja muiden osa-alueiden vastaavien kanssa. Hän varmistaa rahoituksen, hakee 

avustukset ja hankkii sponsorit. (Halonen 2008; Launokari 2008.) 

 

Tuottaja varmistaa, että kaikkien vastuualueiden vetäjät laativat aikataulut ja 

toimenpidesuunnitelmat ja että ne noudattavat koko projektin aikataulua ja 

suunnitelmia. Tuottaja laatii yhteistyössä ohjaajan kanssa koko projektin 

tuotantosuunnitelman. Tuottajan toimenkuvaan kuuluvat myös kaikki 
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toimittajasopimukset, työsopimukset ja tapahtuman toteutus käytännössä eli 

esityspäivien sujuminen, aina sen määrittämiseen, kuka vastaa kahviosta ja kuka myy 

lippuja. (Halonen 2008; Hytti 2005, 21; Mikkola 2008.) 

 

Tapahtuman lopuksi tuottaja tekee jälkiselvitykset, siivoukset, kiitokset, 

vastuuhenkilöiden loppuraportit sekä tapahtuman tilinpäätöksen. (Sivistysliitto 

Kansalaisfoorumi SKAF ry 2010.) 

 

3.2.3 Tuotannon suunnittelu 
 

Kun tuottaja on valittu, ryhdytään valmistamaan tuotantoprosessia. Kun teatterin 

perusvalmiudet ovat tiedossa, voi tuottaja aloittaa työnsä tekemällä yksityiskohtaiset 

suunnitelmat kaikista niistä osa-alueista, joita tuottamiseen kulloinkin liittyy. 

Tuotantoprosessit ovat erilaisia riippuen näytelmästä ja sen laadusta, mutta monet 

prosessin osat pysyvät samoina aina. (Sivistysliitto Kansalaisfoorumi SKAF ry 2010.) 

 

Kun idea on päätetty toteuttaa eli näytelmä ja ohjaaja on valittu, ryhtyy tuottaja 

purkamaan ideaa osiin. Usein tuotantoprosessissa, markkinoinnin suunnittelussa ja 

lähes kaikessa muussakin auttaa se, että idea ja sen tarkoitus ovat hyvin sisäistettyjä. 

Tuottaja toimii ryhmän ohjaajana ja kutsuu kokouksia koolle. Idean ymmärtämistä 

varten on hyvä ottaa mukaan koko työryhmä näyttelijöistä puvustajiin ja valomiehiin. 

Ohjaajan on hyvä olla erittäin hyvin perehtynyt myös taloudellisiin suunnitelmiin, joten 

ohjaajan ja tuottajan yhteistyön tulee olla saumatonta. (Halonen 2008.) 

 

Näytelmän sanomaa ja imagoa mietittäessä tulisi vastata mm. kysymyksiin ”Miksi tämä 

näytelmä esitetään?”, ”Kenelle näytelmä on suunnattu ja ketkä ovat sen 

kohderyhmät?” ja ”Millä mielikuvilla näytelmää tullaan tekemään, mikä on näytelmän ja 

teatteriryhmän imago?”. Samalla voidaan myös miettiä taloudellisia kysymyksiä, kuten 

millainen organisaatio näytelmää on toteuttamassa ja mitkä ovat näytelmän 

toteuttamiseen vaadittavat fyysiset, taloudelliset ja henkiset resurssit. Kohderyhmien 

määrittely on kiinteä osa viestinnän strategista suunnittelua. Sen lisäksi, että 

kohderyhmä on määriteltynä, se pitää myös tuntea. (Juholin 2006, 69; Sivistysliitto 

Kansalaisfoorumi SKAF ry 2010.) 
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Teatterin tuottaminen seuraa usein normaalia draaman kaarta, joka teatterilaisten on 

helppo sisäistää. Siihen kuuluu alku, keskikohta ja loppu. Keskikohtana pidetään ensi-

iltaa, joten alkuun kuuluu kaikki ensi-iltaan valmistavat tehtävät ja loppuun taas 

esitykset ja jälkihoito. (Halonen 2008.) 

 

Kun edellä mainitut asiat on sovittu ja kirjattu ylös, on koko työryhmän helppo lähteä 

valmistamaan tulevaa näytelmää, koska jokainen tietää missä mennään ja mihin 

pyritään. Näistä tuloksista lähtee liikkeelle myös markkinointi. (Sivistysliitto 

Kansalaisfoorumi SKAF ry 2010.) 

 

Teatterin johto ja nimenomaan sen talouspäällikkö laatii koko teatterin talousarvion. 

Siitä erillään laaditaan näytelmän eli produktion rahoitussuunnitelma. 

Talouspäällikkö voi antaa tuottajalle alustavat tiedot siitä, mitä näytelmältä odotetaan 

ja miten paljon varoja siihen on käytettävissä. Hän myös auttaa laatimaan lopullisen 

budjetin. Tuottaja pitää kuitenkin huolen siitä, että näytelmän budjetti on realistinen ja 

toteutettavissa. Hän ottaa selville katsomokapasiteetin ja laskee mahdolliset lipputulot. 

Teatterin johto on yleensä jo määritellyt lippujen hinnat, joten tuottajan huoleksi jää 

arvioida teatterin täyttöaste eli kuinka monta penkkiä katsomon kapasiteetista täyttyy. 

Pienten tunnettujen teattereiden, kuten Teatteri Jurkan, täyttöaste Helsingissä on jopa 

100 %, mutta usein jäädään 70—80 %:n tienoille, mikä on sekin hyvä ja usein jo 

kannattava täyttöaste. (Halonen 2008; Mikkola 2008.) 

 

Lipputulojen lisäksi muita tulolähteitä teatteriproduktiolla ovat julkisten tahojen ja 

säätiöiden myöntämät avustukset. Kaupunki tai kunta, jossa teatteri sijaitsee, saattaa 

myöntää toiminta-avustusta. Lisäksi ne voivat myöntää projektiavustuksia 

kohdennettuna nimenomaan kyseisen näytelmän kuluihin. Oman kaupungin avustusten 

lisäksi tuotantoavustuksia jakavat pienteattereille esimerkiksi Työväen Näyttämöiden 

Liitto ja Suomen Harrastajateatteriliitto. Näiden avustusten saamisen edellytyksenä on 

liiton jäsenyys. Muita avustuksia jakavat useat säätiöt, kuten Kordelinin säätiö ja 

Suomen Kulttuurirahasto. Suuret säätiöt tuntuvat valitettavasti vain harvoin jakavan 

avustuksia pienteattereille. Ne keskittyvät yleensä suuriin ja kansainvälisiin 

produktioihin. (Sivistysliitto Kansalaisfoorumi SKAF ry 2010.) 
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Budjetin menopuolta mietittäessä otetaan huomioon ensin kaikki näytelmään liittyvät 

kiinteät kulut, kuten palkat, joita laskettaessa tulee muistaa ottaa huomioon niiden 

sivukulut. Päivärahat ja matkakustannusten korvaukset ja muut sen kaltaiset 

työsuhteisiin liittyvät rasitteet tuottaja voi tarkastaa työsopimuksista. (Hytti 2005, 49, 

61.) 

 

Palkkojen lisäksi suurimpia menoeriä ovat usein harjoitus- ja esitystilan vuokrat. 

Ohjaajan kanssa yhteistyössä laaditun harjoitus- ja esitysaikataulun perusteella tuottaja 

pystyy laskemaan vuokramenot budjettiin, jos ne eivät ole kiinteät. Muita määriteltäviä 

menoeriä ovat markkinointi- ja tiedotusbudjetti sekä näytelmän rakentamiseen 

tarvittavat lavastus- ja puvustusbudjetit. (Hytti 2005, 51.) 

 

Kun rahoitussuunnitelma on valmis, se on hyvä esitellä koko työryhmälle, jotta kaikkien 

osa-alueiden vastaavat ymmärtävät, mistä heille osoitetut varat ovat peräisin. Heille on 

myös syytä tehdä selväksi, että koska heille mahdollisesti annetaan vapaus käyttää 

oman osa-alueensa budjetti kuten parhaaksi näkevät, heidän tulee myös tuntea 

vastuunsa ja varmistaa budjetin riittävyys siihen, mitä on ohjaajan kanssa neuvoteltu. 

Jos näyttää siltä, että osabudjetti ei riitä, on suunnitelmien mahdollisesta 

supistamisesta keskusteltava ensin ohjaajan kanssa ja vasta sitten tuottajan kanssa, 

joka voi mahdollisuuksien mukaan järjestellä budjettia uudelleen. Realistinen budjetti 

on mahdollista laatia, kun menot yliarvioidaan ja tulot aliarvioidaan. (Hytti 2005, 53; 

Sivistysliitto Kansalaisfoorumi SKAF ry 2010.) 

 

Budjetti tulisi laatia mahdollisimman yksityiskohtaisesti jokainen tuotannon osa-alue 

huomioon ottaen. Esimerkiksi lavastusbudjetti tulisi laatia yhteistyössä 

lavastusvastaavan, tuottajan ja talouspäällikön kanssa. Näin budjetista saadaan 

mahdollisimman realistinen ja toteutettavissa oleva. Samalla saadaan osa-alueiden 

vastaavat tietoisiksi omasta taloudellisesta vastuustaan ja sitoutumaan siihen. (Hytti 

2005, 53—54; Sivistysliitto Kansalaisfoorumi SKAF ry 2010.) 

 

Ammattiteattereiden rahoituksesta tulee valtiolta jopa 60—80 prosenttia. Kaupungin 

avustusten osuus ja lipputulot kattavat loput menot. Haasteena teattereilla on 

jatkuvasti se, miten kasvatetaan lipputulojen osuutta rahoituksessa. Avustukset ovat 
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epävarma tulolähde lainsuojattomille teattereille, jotka eivät saa avustuksia 

automaattisesti. (Halonen 2008; Mikkola 2008.) 

 

Kun budjetti on laadittu ja tuottajalla on selkeä kuva siitä, miten paljon varoja on 

käytettävissä markkinointiin, hän laatii markkinointisuunnitelman. Hyvä 

markkinointisuunnitelma on koko projektin onnistumisen perusta. Kun 

markkinointisuunnitelma on kerran laadittu yksityiskohtaisesti ja hyvin, voidaan sen 

kaavaa kopioida seuraaviinkin tuotantoihin. Markkinointisuunnitelma voidaan hyvin 

myös tuotteistaa tuotantosuunnitelman sisälle. Vaikka markkinointibudjetti olisi pieni, ei 

pidä huolestua, sillä paljon on tehtävissä ilmaiseksikin. Internet ja sähköposti ovat 

kasvavia markkinoinnin ja tiedotuksen kanavia. (Hytti 2005, 84—85; Mikkola 2008; 

Weurlander 2008.) 

 

Markkinointisuunnitelmaa laadittaessa nimetään ensin markkinoinnin kohderyhmät, 

joita ovat yhtäältä tukijat, joihin kuuluvat sponsorit ja mainostajat, sekä toisaalta 

tulevat katsojat, joita voivat olla esimerkiksi näytelmän aiheesta kiinnostuneet, 

vakiokävijät ja ne jotka eivät tiedä vielä teatterista mitään. Kun markkinoinnin 

kohderyhmät ovat selvillä, valitaan keinot, joilla näihin kohderyhmiin pyritään 

vaikuttamaan. Keinoja ja kanavia on valtavasti, joten suunnitelma käytettävistä 

keinoista on syytä tehdä, ettei markkinointi turhaan rönsyile liikaa ja muodostu 

hallitsemattomaksi kaaokseksi. (Hytti 86—87; Mikkola 2008; Launokari 2008.) 

 

Kun keinotkin ovat selvillä, laaditaan markkinoinnin aikataulut eli määritellään, missä 

vaiheessa harjoitusprosessia tehdään mitäkin. Markkinoinnin suunnittelussa tulee ottaa 

huomioon esimerkiksi valokuvaus, että saadaan näytelmästä kuvia 

markknointimateriaaliin.  On myös suunniteltava, kuka luo markkinointimateriaalin, ja 

arvioitava, miten paljon siihen tarvitaan aikaa. Markkinointimateriaalin tulee olla 

valmiina hyvissä ajoin.  

 

Viestinnän suunnittelu alkaa viestintästrategian luomisesta, mikä on tärkeää 

teatterin tunnettuuden kannalta. Vain näkyvyys tuo kaivattuja katsojia. Strategia on 

prosessina sitä, että monista vaihtoehdoista valitaan ne, jotka sopivat tarkasteltavalle 

yhteisölle ja sen tavoitteisiin parhaiten. Pyritään siis valitsemaan ne keinot, joita 

toteuttamalla tämä yhteisö menestyy. Strategiaa luotaessa tulee mitä- ja miten-
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kysymysten lisäksi kysyä miksi. Viestintästrategian laatiminen sisältää tavoitteiden ja 

toimintalinjojen määrittelyn. Strategia tulee suunnitella tarkasti myös konkreettisina 

toimenpiteinä eli operatiivisella tasolla, esimerkkinä tilaisuuksien ideointi ja järjestely. 

Tuottajan suunnittelua helpottaa, jos hän tietää näytelmästä ja on tutustunut tekstiin 

hyvin ja toisaalta myös ymmärtää ohjaajan näkökulman ja lähestymistavan. (Halonen 

2008; Juholin 2006, 52, 54.) 

 

Lehdistöviestintä on tärkein viestinnän osa-alue, jonka onnistuminen saattaa auttaa 

teatteria saamaan uusia katsojia. Ennakkotiedotteessa on tärkeintä otsikko ja kärki, 

viestin ensimmäinen lyhyt kappale, joilla pyritään saamaan toimittaja kiinnostuneeksi 

aiheesta. Tiedotteen tarkoitus on tarjota toimittajalle näkökulmia, joita hän voi käyttää 

omassa jutussaan. Toimituksille tarjotaan myös valmiita tekstejä, jotka voidaan ottaa 

lehteen sellaisenaan. Toimittajat ovat hyvin kiireisiä, joten helpoin tapa päästä näkyville 

lehteen, on tarjota valmis juttu. (Halonen 2008; Hytti 2005, 111—112; Mikkola 2008; 

Weurlander 2008.) 

 

Ensisijainen teatterin lehdistöviestinnän tavoite on tulla huomatuksi. Kun toimittaja 

tulee katsomaan näytelmän, hän saattaa tehdä siitä jutun omaan julkaisuunsa. 

Mahdollinen artikkeli on korvaamatonta mainosta teatterille. Artikkeli lehdessä antaisi 

teatterille uskottavuutta ja tunnettuutta. Tämä saavutetaan viestinnällä, joka vaikuttaa. 

(Lohtaja & Kaihovirta-Rapo 2007, 34—35.) 

 

Myöskään Teatterin ja produktion sisäistä viestintää ei pidä unohtaa. Sisäiseen 

viestintään kuuluu, että koko työryhmä on selvillä siitä, mitä tuotantosuunnitelmassa 

mainitaan. Koko työryhmän työskentelyä yhteisen päämäärän eteen helpottaa, kun 

kaikki jäsenet tietävät, milloin jaettavat mainokset ovat valmiit ja miten markkinointi on 

aiottu toteuttaa. Jos suunnitelma ei ole tarkasti kaikkien tiedossa, aiheutuu helposti 

liikaa epävarmuutta ja näin myös taiteellinen tulos saattaa kärsiä. (Hytti 2005, 120—

121.) 

 

Kun kaikki aiemmissa luvuissa mainitut osasuunnitelmat ovat hyvin ja 

yksityiskohtaisesti laadittuja, ne vedetään yhteen tuotantosuunnitelmaksi. 

Tuotantosuunnitelma pitää sisällään koko produktion aikataulun harjoitusten 

aloittamisesta ensi-iltaan ja jälkihoitoon. (Halonen 2008.) 
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Tuotantosuunnitelma on aikataulu, jota noudattamalla kaikki tuotantoon liittyvät osa-

alueet tulevat hoidetuiksi ajallaan ja tehokkaasti. Suunnitelmaan voidaan aina palata ja 

sitä voidaan muokata ja tarkentaa sitä mukaa kuin uutta ilmenee.  (Halonen 2008.) 

 

Edellä olen valaissut sitä, miten tuotannon kulku tulisi suunnitella ja aikatauluttaa, jotta 

se olisi tehokas ja täyttäisi tarpeen. Kun suunnitelmat on laadittu yksityiskohtaisesti ja 

sisäisellä viestinnällä saatettu koko työryhmän ja teatterijohdon tietoon ja kaikki ovat 

siihen sitoutuneet, lähdetään suunnitelmaa toteuttamaan. Koska 

tuotantosuunnitelma on osa-suunnitelmien ja tuotannon etenemisen aikataulu, tulee 

suunnitelmaa pyrkiä seuraamaan tarkasti. Käy helposti niin, että jos jonkin osa-alueen 

jättää myöhemmäksi tai sen toteuttamisessa myöhästyy, sen kerrannaisvaikutukset 

näkyvät muissakin osa-alueissa. (Halonen 2008; Mikkola 2008.) 

 

Tuotantosuunnitelman aikataulu liitetään osaksi näytelmän rakentamisen aikataulua 

siten, että esimerkiksi puvustuksen ajoitus osuisi yksiin markkinointivalokuvauksen 

kanssa, jolloin saadaan valokuvia, joissa puvustus on jo valmiina. Tuottajan on 

pidettävä palavereita tuotantoryhmän kanssa ja varsinkin ohjaajan kanssa tarpeeksi 

usein, jotta voidaan todeta, missä mennään, ollaanko aikataulussa, ja kirkastaa 

uudestaan, mihin ollaan matkalla. Usein koko työryhmän sitoutuminen aikatauluun ja 

tuotantosuunnitelmaan tarvitaan, jotta sillä olisi mahdollisuuksia onnistua. (Sivistysliitto 

Kansalaisfoorumi SKAF ry 2010.) 

 

Usein luullaan, että tuotantosuunnitelma päättyy ensi-iltaan. Tuotanto on silloin valmis, 

mutta tuottaminen ei suinkaan pääty siihen. Tuotantosuunnitelmassa pitää olla 

suunnitelma myös jatkohoidolle, eli markkinointipanostuksille esitysten ollessa 

käynnissä.  

 

3.2.4 Yhteenveto ja jälkihoito 
 

Kun esitykset ovat päättyneet ja katsojaluvut selvillä, laaditaan koko tuotannosta 

yhteenveto. Yhteenvedosta käy ilmi, miten tuotanto selvisi budjettiinsa nähden, miten 

markkinointi toimi ja toteutuivatko suunnitelmat. Jokainen tuotantosuunnitelman osa-

alue käydään läpi, ja niiden tulokset kirjataan ylös. 
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Teatteria kiinnostaa luonnollisesti taloudellinen tulos, eli tuottaja vetää yhteen kaikkien 

osa-alueiden menot, vertaa niitä budjettiin ja laatii näytelmää koskevan 

osatilinpäätöksen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että tuottajan tarvitsisi varsinaisesti 

tehdä kirjanpitoa, mutta esimerkiksi yhdessä teatterin taloudenhoitajan kanssa hän 

summaa näytelmän tuloksen. 

 

Näytösten tauottua tuottaja tekee kaiken jälkihoidon. Hänen tulee kiittää kaikkia 

projektiin osallistuneita, sponsoreita, mainostajia, yhteistyökumppaneita, tavaroita 

lainanneita, puvustukseen osallistuneita ym. Varsinkin taloudellisen tuen antajille on 

syytä laatia kirje, jossa kerrotaan, miten paljon katsojia näytelmä lopulta keräsi ja näin 

ollen miten suuren näkyvyyden sponsorit saavuttivat. (Sivistysliitto Kansalaisfoorumi 

SKAF ry 2010.) 

 

Loppuraportissaan tuottajan on syytä osoittaa teatterin johdolle tärkeät 

kehittämisehdotukset ja palautteet. Tuottajan oman ammattitaidon kehittämisen ja 

ammattikiinnostuksen kannalta ei olisi pahitteeksi arvioida myös omaa työtä tuottajana. 

(Sivistysliitto Kansalaisfoorumi SKAF ry 2010.) 

 

3.2.5 Teatterin tuotantoprosessi 
 

Tässä luvussa esitetyn tutkimusanalyysin perusteella laadin teatterin tuottamisen 

prosessista taulukon samaan tapaan kuin tein luvun alussa teatteriproduktion 

taiteellisesta toteutuksesta (kuvio 5). Näin näitä kahta taulukkoa on helppo verrata 

keskenään, ja produktion taloudellinen tuotanto voidaan yhtenäistää aikataulullisesti 

vastaamaan sen taiteellista toteutusta. 
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Kuvio 5. Teatterituotannon taloudellisen tuottamisen malli. 
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3.3 Tuotekehitys 
 

Kirjallisuudesta löytyy tuotekehitykseen paljonkin ohjeita. Tässä luvussa pyrin tuomaan 

muutamien niiden opit ja neuvot yhteen ja laatimaan niistä yksinkertaisen kuvan 

tuotekehityksen vaiheista. 

 

Huomasin selvästi, että oppaat keskittyvät uuden konkreettisen, kosketeltavan ja 

katseltavan tuotteen kehitykseen. Niistä oli vaikea löytää yhtymäkohtia palvelun 

kehittämiseen tuotteena. 

 

Useimmiten kirjallisuudessa palvelulla ymmärretään esimerkiksi kahvilaa, jossa 

tuotteena on erilaisten kahvien myymispalvelu. Mielestäni tuotteena on kuitenkin kahvi, 

konkreettinen tuote, jonka asiakas saa mukaansa. Toki tuotteeseen liittyy 

palveluaspekti, mutta palvelu ei ole ainoa asia, josta asiakas maksaa.  

 

Teatterinäytelmän kaltaisia palveluita, joista ei jää mitään konkreettista käteen, en 

onnistunut mallintamaan suoraan kirjallisuudesta.  

  

3.3.1 Tuotekehityksen määrittelyjä 
 

Käyn seuraavassa läpi lähdeaineistosta löytämiäni, tuotekehitystä koskevia kohtia, 

jotka saattavat olla relevantteja tutkimukseni kannalta. 

 

Aiemmin tuotekehitystyö käsitti yksittäisen tuotteen parissa tapahtuvan toiminnan 

pääpainon ollessa teknisluonteisissa kysymyksissä. Nykyään se käsitetään laajemmin 

sulkemaan piiriinsä niin tuotteet kuin palvelutkin. Tuotekehitys on yksi markkinoinnin 

osa-alue. Yrityksen johdolla pitäisi olla useaksi vuodeksi eteen päin näkemys siitä, mitä 

yrityksen tuotteet ovat tulevaisuudessa. Kilpailutilanteessa ei riitä, että tarpeeseen 

vastataan vasta, kun se on huomattu. Päätökset yrityksen liiketoiminta-alueesta, 

mallistosta ja tuotteista kuuluvat strategisen suunnittelun piiriin. Tarkastelun kohteena 

voi olla mikä tahansa yritystoiminnan alue tai tuote. (Johnson 1986, 4, 5, 10.) 

 

Tuotekehityksen tavoitteena on kehittää nopeasti ja taloudellisesti uusia, asiakkaiden 

tarpeita tyydyttäviä ja kilpailukykyisiä tuotteita olemassa oleva markkinatilanne 
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huomioon ottaen. Palvelun kyseessä ollessa tuote on asiakkaan saamaa kokemusta 

kohentava toiminto, jonka toimittamisessa tarvitaan myös tuotteita. Tuotteen ja 

palvelun menestyminen riippuu samoista tekijöistä. Sekä tuotteet että palvelut 

edellyttävät loppuasiakkaan toivoman kokemuksen ymmärtämistä. (Cagan & Vogel 

2003, 39; Raatikainen 2008, 59.)  

 

Mielestäni teatterinäytökseen ei liity tuotetta lainkaan. Sieltä ei mitään konkreettista 

saa mukaansa, mutta Caganin ja Vogelin kanssa voi olla yhtä mieltä siitä, että teatteri 

on asiakkaan saamaa kokemusta kohentava toiminto, vaikka sen toimittamiseen ei 

tarvita tuotteita. 

 

3.3.2 Tuotekehitysprosesseja 
 

Tässä kappaleessa tarkastelen muutaman eri lähdeteoksen ehdotuksia tuotekehityksen 

malleiksi. Pyrin lopuksi saamaan niistä yhdistelemällä tuotekehityksen mallin, jota 

sellaisenaan voisi verrata teatterituotannon kehittämiseen. 

 

Tapani Jokinen (1987) jakaa tuotekehityksen neljään päävaiheeseen: 

käynnistäminen, luonnostelu, kehittäminen ja viimeistely. Käyn jokaisen vaiheen läpi 

seuraavassa ja pyrin kuvaamaan, mitä kyseisellä vaiheella tarkoitetaan, kun kyseessä 

on uusi kehitettävä tuote yritysmaailmassa. Kerron jokaisen vaiheen lopussa lyhyesti, 

minkä teatteriproduktion vaiheen liittäisin kyseiseen tuotekehitysvaiheeseen. (Jokinen 

1987, 16.) 

 

Tapani Jokisen mallissa jätetään markkinointi ja kaupallistaminen täysin huomiotta, 

joten niitä tarkastelen muita lähdeteoksia avuksi käyttäen. 

 

Uuden tuotekehitysprojektin perusedellytyksenä on, että on olemassa tarve ja 

mielikuva sen toteuttamismahdollisuudesta. Jo käynnistämisvaiheessa on syytä 

selvittää uuden tuotteen kehittämiskustannukset sekä markkinointinäkymät ja 

tuotteesta saatavat tulot. Myös työterveydelliset ja ympäristösuojelulliset kysymykset 

tulee nostaa esille ennen kuin tehdään kehityspäätös. (Jokinen 1987, 17, 19.) 
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Idean alullepanijan tulisi miettiä jo ennen kehitysehdotuksen esittämistä päättäville 

tahoille, mitä tietoja tullaan tarvitsemaan tuotekehityksen tueksi. Ulkoisia tarvittavia 

tietoja ovat esimerkiksi yrityksen ja sen tuotteiden asema markkinoilla. Yrityksen sisältä 

tarvitaan tietoa käytettävissä olevista resursseista, henkilökunnan tieto- ja taitotasosta, 

tiloista, taloudellisista mahdollisuuksista ja asiakassuhteista. Tietojen perusteella 

laadittava kehitysehdotus sisältää kehitettävän tuotteen kuvauksen, sen tekniset ja 

taloudelliset vaatimukset, tarvittavan kehityspanoksen sekä aikataulun. Yrityksen johto 

tekee lopullisen kehityspäätöksen. (Jokinen 1987, 19—21.)  

 

Tuotekehityksen käynnistämisvaihe on selvästi nähtävissä myös teatterin tuotannossa. 

Käsittelin ideaa ja tuotantopäätöksen tekemistä luvussa 3.2.1. Kuka tahansa teatterista 

voi saada idean, jonka haluaa tuoda Teatterin tiettäväksi. Kyseessä voi olla näytelmä, 

jonka on lukenut, tai uusi ohjaaja, johon on tutustunut. Alullepanijan tulee kehitellä 

ideaansa aikatauluineen, alustavine budjetteineen ym. niin pitkälle kuin hänen kykynsä 

riittävät ja tuoda sitten aloite hyväksyttäväksi hallitukseen. 

 

Kun tuotekehityspäätös on tehty, aloitetaan kehitysprojektin luonnostelu. Tähän kuuluu 

koko tehtävän analysointi, eli määritellään uudelle tuotteelle asetettavat vaatimukset ja 

tavoitteet. Tehtävän tarkka analysointi on tarpeellista siksi, että useimmat projektissa 

mukana olevat eivät olleet tekemässä kehityspäätöstä, joten heidän tutustuttaminen 

projektiin kunnolla on sen onnistumisen kannalta ensisijaisen tärkeää. (Jokinen 1987, 

30.) 

 

Tuotteen tavoitteet ja vaatimukset on asetettava hyvin korkealle, jotta saavutettavat 

tulokset olisivat hyviä. Ei riitä, että tavoitteeksi asetetaan yhtä hyvä kuin paras. 

Tavoitteen on aina oltava huomattava. Tavoitteista jäädään kuitenkin lähes aina. 

(Jokinen 1987, 30.) 

 

Koska tässä vaiheessa on tarkoitus etsiä luovia ratkaisuja olemassa olevaan 

ongelmaan, on tehtävä syytä yleistää siten, että unohdetaan kaikki vaatimuslistan 

toivomukset, muutetaan määrälliset vaatimukset laadullisiksi ja määritellään ongelman 

ydin uudestaan. Näin saadaan tilaa mahdollisimman villille luovuudelle, jonka toivotaan 

tuottavan yllättäviäkin ratkaisuja. (Jokinen 1987, 30—31.) 
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Kun ratkaisuluonnos on niin valmis kuin mahdollista, se hyväksytetään niillä, joiden 

hyväksyntä on tarpeen asian toteuttamiseksi. Tässä vaiheessa on hyvä myös 

varmentaa, että idean keksijä itse on vielä vakuuttunut ideansa hyvyydestä. Jos idea 

kohtaa vastustusta on syytä muistaa, että suurin osa vastustuksesta on tunneperäistä.  

(Jokinen 1987, 87.) 

 

Kun teatterissa ryhdytään luonnostelemaan hyväksyttyä ideaa, kutsutaan palaveriin 

kaikki, jotka näyttäisivät olevan mukana tuotannossa, kerätään siis tuotantoryhmä. 

Viimeistään nyt päätetään kuka toimii tuottajana, jos tuottajan pesti ei ole vakituinen. 

Käsittelin tuottajan valitsemista ja hänen työn kuvaansa luvussa 3.2.2. Kutsun 

teatterissa tätä vaihetta suunnitteluksi, sillä tällöin luetaan näytelmä ja suunnitellaan 

sen taiteellista sanomaa, huomioidaan roolihahmot ja sillä hetkellä käytettävissä olevat 

näyttelijät, todetaan teatterin taloudellinen tilanne ja laaditaan alustava budjetti. 

 

Koska teatteri on luovien ihmisten harrastus, tunneperäiset reaktiot ovat hyvinkin 

yleisiä. Niitä ei pidä pelätä vaan niistä on voitava keskustella. Ideoita on voitava tuoda 

hallituksen käsittelyyn, joten ehdottajan on valmisteltava esityksensä huolella. Muiden 

teatterilaisten on muistettava antaa kaikille mahdollisuus. 

 

Edellisissä kappaleissa puhuttiin idean kehittämisestä luonnokseksi. Kun luonnos on 

valmis, ryhdytään sitä suunnittelemaan yksityiskohtia myöten lopulliseksi 

markkinoitavaksi tuotteeksi. 

 

Kehittely alkaa mittakaavaan laaditun konstruktion tekemisellä. Suunnittelun tulos 

arvioidaan laskemalla ratkaisuluonnoksen arvo. Laskelma tuo toivottavasti esille 

mahdolliset heikot kohdat. Kehittelyvaiheeseen sopiikin parhaiten arvoanalyysi, jolloin 

etsitään vaihtoehtoisia ratkaisuja heikkojen kohtien poistamiseksi. Arvo määritellään 

toimintojen ja kustannusten suhteena. Tämän jälkeen jatketaan yksityiskohtien 

suunnittelulla. Tällöin etsitään kohteita, joiden optimointi parantaa oleellisesti 

konstruktion arvoa. Tähän vaiheeseen kuuluvat myös luotettavuus- ja 

häiriöalttiusanalyysit. (Jokinen 1987, 91—93.) 

 

Kun kehittämispäätös on teatterissa tehty ja suunnitelmat laadittu, aloitetaan itse 

kehittäminen eli harjoituskausi. Ohjaaja jakaa roolit, ja harjoitteluaikataulu tarkistetaan. 
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Käydään paljon keskusteluja ohjaajan ja näyttelijöiden välillä roolihahmoista, jotta 

jokainen voi ryhtyä etsimään itselleen rooliasua, jos varsinaista puvustajaa ei ole. 

Lavasteita ryhdytään suunnittelemaan ja hankkimaan. Näin näytelmää rakennetaan 

pala palalta. Vastuualueiden on oltava tarkoin selvillä, jotta jokainen tietää täsmälleen 

mitä hänen pitää tehdä ja milloin. Tuloksena tästä vaiheesta on viimeistelyä vaille oleva 

näytelmä. Tuotantosuunnitelmaa käsittelin luvussa 3.2.3. 

 

Viimeistelyn aikana tehdään kaikki lopulliset työpiirustukset, laaditaan osaluettelot sekä 

käyttö- ja huolto-ohjeet. Tässä vaiheessa myös tehdään lopulliset päätökset 

käytettävistä materiaaleista, raaka-aineista, valmistustavoista, pintakäsittelystä ym. Jos 

vain mahdollista, tuotteesta tehdään prototyyppi ja nollasarja. Prototyypin 

valmistuksen jälkeen tuote tarkistetaan ja testataan, minkä jälkeen voidaan vielä tehdä 

parannuksia. Nollasarjan tarkoituksena on antaa tietoa valmistuskustannuksista ja 

tuotteen teknisistä ominaisuuksista. (Jokinen 1987, 98—99.) 

 

Näytelmän viimeistely tarkoittaa mielestäni näytelmän kenraaliharjoitusta tai 

pukuharjoitusta, jonka voidaan ajatella olevan prototyyppi. Ensi-iltaa edeltävänä iltana 

näytelmä esitetään koeyleisölle kuin se olisi oikea näytäntö. Tässä tilaisuudessa 

viimeistään huomataan mahdolliset puutteet, jotka voidaan vielä muuttaa ensi-iltaa 

varten. Koeyleisön mielipiteitä voidaan vielä ottaa huomioon. Mielipiteiden kysyjä on 

mielellään tuottaja eikä missään tapauksessa tunnepitoisesti latautunut näyttelijä tai 

ohjaaja. 

 

Kenraaliharjoitukseen mennessä kaikki lavasteet ovat valmiita ja niiden kuvat 

yksityiskohtaisia ja puhtaaksi piirrettyjä, puvustukset ja maskit ovat suunniteltuina ja 

valmiina ja näytelmä on kohtausvaihtoineen harjoiteltu. On myös kirjattu ylös jokaisen 

näyttelijän lavastusvastuut; pienteattereista puuttuvat näyttämömestarit. Prototyypin 

saattaminen tuotantoon merkitsee teatterissa ensi-iltaa. Luku 3.2.3 tuotantoprosessista 

käsittelee näitä osa-alueita. 
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Leena Raatikaisen (2008) esittämät tuotekehityksen päävaiheet ovat (Raatikainen 

2008, 61): 

 

1 Idea  

2 Esitutkimus 

3 Luonnostelu 

4 Suunnittelu 

5 Viimeistely 

 

Jokisen tuotekehitysmalliin verrattuna Raatikainen (2008) lisää oikeastaan vain 

esitutkimuksen, joka tuntuisikin olevan varsin tärkeä toiminto uuden konkreettisen 

tuotteen kehittämisessä. Teatterissa esitutkimus voisi keskittyä 

tuotantomahdollisuuksien, kannattavuuden ja markkinoinnin selvityksiin. 

 

Raatikainen käsittelee rinnan tuotetta ja palvelua. Hän esittää mielenkiintoisen 

sipulimallin: tuote tai palvelu rakentuu kerroksista, joita voidaan kuvata sipulimallin 

avulla. Kerros kerrokselta rakennetaan sipulista yhä isompi ja näyttävämpi. Sipulin 

ytimenä on perustuote eli tuoteaihio, jonka päälle lisätään markkinoinnillisuutta. 

(Raatikainen 2008, 67.) 

 

 

Kuvio 6. Tuotteen ja palvelun kerrokset sipulimalleina (Raatikainen 2008, 69). 
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Palvelutuote koostuu aineettomista ja aineellisista osista, työsuorituksista, tiedoista, 

taidoista sekä tunteista, tunnelmasta ja maineesta. Palvelutuotteessa tuoteaihio 

voidaan korvata kysymyksellä: minkä asiakkaan ongelman palvelu poistaa? Palvelu 

sisältää esimerkiksi seuraavia osatekijöitä: odotusaika, tuotemerkit, palveluaika, 

henkilöstö, palveluprosessi, palvelulaitteet, internetsivut. Palvelulle antavat lisäarvoa 

yrityskuvaan eli imagoon liittyvät tekijät. (Raatikainen 2008, 71—72.) 

 

Minkä ongelman teatterituote voisi poistaa? Teatterin aihio voisi olla kulttuurielämyksen 

tarpeen tyydytys. Sipulin muita kerroksia teatterissa ovat mm. kirjailija, ohjaaja, 

näyttelijät, tilat, lipunmyynti, väliaikatarjoilu, teatteriyhdistyksen maine. 

 

Jokinen tähdensi arvoanalyysiä, jossa hyötyjä verrataan kustannuksiin. Cagan ja 

Vogel (2003) kehottavat analysoimaan tuotteen arvomahdollisuuksia. He esittävät, 

että koska tuote mahdollistaa käyttäjälle elämyksen, se on kuluttajalle sitä 

arvokkaampi mitä paremman elämyksen se suo. Hän jakaa arvomahdollisuudet 

seitsemään ryhmään: tunne, estetiikka, identiteetti, ergonomia, vaikutus, 

perustekniikka ja laatu. Näistä nivoutuu tuotteen arvo, jota voi luonnehtia joko 

hyödylliseksi, käyttökelpoiseksi tai mieluiseksi. (Cagan & Vogel 2003, 112.) 

 

Tunteeseen liittyvä arvomahdollisuus tarkoittaa kuluttajan saamaa aistielämystä. Myös 

estetiikka liittyy aistihavaintoihin. Tuotteen käyttö voi vaikuttaa useaan aistiin, ja 

käyttäjän ja tuotteen välille syntyy mielleyhtymä. Vaikutus voi olla sosiaalinen; tuote 

voi parantaa sosiaalista hyvinvointia ja vaikuttaa kohdehenkilön elämäntyyliin. Työn 

laatu puolestaan vaikuttaa tietenkin saatuun elämykseen ja sen kokemiseen. Teatterin 

arvoja ovat etenkin tunteeseen, estetiikkaan, vaikutukseen ja laatuun liittyvät 

mahdollisuudet. (Cagan & Vogel 2003, 113—115.) 

 

Raoul Johnson (1986) opastaa, että taloudelliset kysymykset ovat keskeisimpiä 

tuotekehitysprojektin puitetekijöitä ja että tukien hakeminen on suotavaa, oli kyseessä 

palvelu tai konkreettinen tuote ja että budjetin laatiminen on ensiarvoisen tärkeää. 

Keskustelun aloitukseen Johnsson suosittaa SWOT-analyysiä sekä projektin vetäjän 

asettamista. Vetäjä toimii kokoonkutsujana ja kirjaa päätökset. (Johnson 1986, 25, 54.) 
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Ryhmän olisi aluksi päätettävä, mihin tarpeeseen, markkina-aukkoon tai 

valmistustekniikkaan uusi tuote on tarkoitettu. Projektia täsmennetään niin pitkälle, 

että uudelle tuotteelle tai palvelulle voidaan etsiä tuotetekijöitä ja asettaa vaatimuksia. 

Vielä Johnson käskee: malta analysoida tarpeet ja toiveet sekä kilpailijoiden ratkaisut. 

(Johnson 1986, 56—57.)  

 

Teatterin kannattaa huomioida Johnsonin ohjeista etenkin taloudellisen perustan 

varmistaminen, SWOT-analyysi sekä kilpailijoiden ratkaisujen analysointi. 

 

3.3.3 Tuotekehitysmalli 
 

Tämän luvun 3.3 aineiston olen tiivistänyt samankaltaiseen kuvioon (kuvio 7), jollaiset 

olen tehnyt teatterin taiteellisen toteutuksen vaiheista ja niihin sovitettavan 

taloudellisen tuottamisen vaiheista. Näin pystyn lopulta vertaamaan kaikkia kolmea 

kuviota toisiinsa ja huomaamaan, mitä osa-alueita voin tuotekehityksen malleista 

siirtää teatterin tuottamisen malliin sitä tehostaakseni. 
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Kuvio 7. Uuden tuotteen kehitysmalli teollisuudessa. 
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3.4 Tuottamisen malli 
 

Edellä olen valottanut teatterin tekemisen mallia sekä näytelmän taiteelliselta kannalta 

että taloudellisen tuotannon kannalta. Olen myös kertonut uuden tuotteen 

kehittämisteorioista ja tehnyt niistä samankaltaisen tehtävälistan kuin teatterin 

tuottamisestakin. Voimme selkeästi huomata, että kaikki edellä esitellyt prosessit ovat 

vahvasti aikasidonnaisia ja siten lähes aikatauluja.  

 

Tässä luvussa muokkaan luvussa 3.2.5 esittämääni teatterin tuottamisen mallia siten, 

että tutkin uuden tuotteen kehittämisen mallia ja pyrin löytämään siitä seikkoja, joita 

teatterin tuottamisessa ei tällä hetkellä oteta huomioon. Näin saan edelleen kehitetyn 

teatterin taloudellisen tuottamisen mallin, jota lähden kokeilemaan käytännössä 

Teatteri Mustan Aukon seuraavassa produktiossa.  

 

3.4.1 Teatterin taloudellisen tuottamisen mallin edelleen kehittäminen 
 

Tarkastellessani kahta kuvaa rinnan, huomasin että teatterin taloudellisen tuottamisen 

mallista puuttuu lähes täysin kaikenlainen esitutkimus. Uuden tuotteen tuottamisen 

mallissa esitutkimus on heti kehityspäätöksen jälkeen tärkeänä osa-alueena, jolloin 

kartoitetaan muun muassa käytettävissä olevat resurssit ja yrityksen ja sen tuotteiden 

asema markkinoilla. Lisäksi tutkitaan taloudellisia mahdollisuuksia sekä asiakassuhteita. 

 

Esitutkimukseen sisältyy myös tehtävän analysointi. Usein käytetään SWOT-analyysiä, 

jonka avulla on helppo määritellä tuotteelle asettavat vaatimukset ja tavoitteet. SWOT-

analyysiä käytetään apuna myös, kun arvioidaan kilpailijoiden ratkaisuja samoihin 

markkinoiden asettamiin tuotevaatimuksiin. (Johnson 1986, 56—57.) 

 

Teatterissa ottaisin esitutkimuksen kiinteäksi osaksi tuotantoprosessia ja vaatisin 

tuottajaa laatimaan SWOT-analyysin näytelmästä. Teatteri Musta Aukko on toki 

sellaisen jo omasta toiminnastaan laatinut, mutta myös näytelmän mahdollisuuksien ja 

uhkien listaaminen on tärkeätä, jotta voidaan suunnitella markkinointi ja viestintä 

oikein. Ehdottaisin, että ohjaaja ja tuottaja laativat yhdessä analyysit ja esitutkimukset, 

jotta niihin on sen jälkeen helppo tutustuttaa koko työryhmä. 
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Kilpailijoiden ratkaisujen analysointia muuttaisin hieman siten, että tutkisin muiden 

teattereiden ratkaisut. Ensinnäkin etsisin tiedot siitä, onko samaa näytelmää esitetty 

muissa teattereissa, oliko se menestys ja jos oli niin miksi. Näistä tiedoista voidaan 

hyvin ottaa omaankin markkinointiin ideoita, jotka on jo todettu toimiviksi. En lähtisi 

kopioimaan mitään suoraan, sillä se ei loisi hyvää ja luovaa mielikuvaa teatterista, 

mutta ideoiden lähtökohtia on hyvä käyttää uudelleen.  

 

En sinällään pidä muita teattereita suoranaisina kilpailijoina, vaan pienteatterin 

pahimmat kilpailijat ovat mielestäni muu vapaa-ajan tekeminen. Televisio, muut 

tapahtumat, urheilu ym. ovat toimintoja, joita potentiaaliset katsojat harrastavat, jos 

eivät tule teatteriin. Näiden kilpailijoiden ja heidän aikataulujensa tunteminen auttaa 

esimerkiksi näytöspäivien suunnittelussa. 

 

Esitutkimusosioon lisäisin vielä uuden tuotteen tuottamisen kuvan (kuvio 7) neljännestä 

kehikosta arvomahdollisuudet. Luvussa 3.3.2 käsittelin Caganin ja Vogelin ehdotusta 

ottaa arvomahdollisuudet yhdeksi palvelutuotteen rakentamisen apuvälineeksi. 

Analyyseihin on hyvä sisällyttää tärkeimmät palvelutuotteen arvoihin liitetyt määreet, 

kuten odotusaika, palveluaika, palveluprosessi ja internet. Palveluprosessiin siitä, kun 

asiakas kohtaa teatterin ensimmäisen kerran esimerkiksi soittamalla lipunmyyntiin, 

siihen kun hän poistuu näytöksestä, tulisi laatia selkeä prosessi, jossa kuvataan, 

minkälaisen elämyksen teatteri haluaa katsojan saavan. Siihen vaikuttavat kaikki 

asiakkaan näytelmän lisäksi saamat kokemukset teatterista, kuten lipunmyynnin 

ystävällisyys ja tehokkuus, lipputoimituksen joustavuus, liikenneyhteyksien ja 

parkkipaikkojen selkeys ja niistä informoiminen, väliaikatarjoilut ja jälkikiitokset. 

 

Seuraavassa kuviossa (kuvio 8) olen täydentänyt luvussa 3.2.5 esittelemääni teatterin 

taloudellisen tuottamisen mallia (kuvio 5) lisäämällä siihen mielestäni tärkeät uuden 

tuotteen kehittämisestä löytämäni vaiheet. Yksinkertaistin kuviota siten, että jätin 

yksityiskohdat eri osasuunnitelmista pois. Tiedot löytyvät edelleen kuviosta 7. 
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Kuvio 8. Teatterin taloudellisen tuottamisen malli korjattuna sisältämään uuden tuotteen 

kehittämisen mallin tietoja. 
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3.4.2 Uuden tuotantomallin sovittaminen taiteelliseen prosessiin 

 

Jotta uuden kehittämäni teatterin tuotantomallin käyttöönotto olisi mahdollisimman 

yksinkertaista ja sen pystyisi mikä tahansa pienteatteri ottamaan käyttöönsä, haluan 

vielä näyttää taiteellisen toteutuksen ja taloudellisen tuotannon rinnakkaisuuden (kuvio 

9). Teatteriteoksen taiteellinen prosessi on määräävä tekijä, koska taiteellisesta 

toteutuksesta riippuu aika, jossa teatteriteos kyetään saattamaan esityskuntoon.  

 

Teatteriteoksen työläin osa on näyttelijöiden harjoittaminen. Taloudellisen tuotannon 

tulee siis seurata tiiviisti taiteellista toteutusta ja mukautua sen vaatimuksiin. Jos 

jostain, esimerkiksi taiteellisesta, syystä on ensi-iltapäivää muutettava, mukautuu 

taloudellinen tuotanto siihen ja muuttaa omia prosessejaan sen mukaan. Tässä on 

jälleen yksi syy siihen, miksi ohjaajan ja tuottajan on oltava tiiviisti yhteydessä toisiinsa 

ja tiedettävä missä mennään molemmissa prosesseissa. Ohjaaja osaa kertoa hyvissä 

ajoin, jos hän arvelee, että taiteellisessa prosessissa on ongelmia. Tuottaja voi silloin 

muokata taloudellista tuotantoprosessia. 
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Kuvio 9. Teatterin taloudellisen tuotannon sovittaminen taiteellisen tuotannon vaiheisiin. 
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4 Tuottamisen mallin vieminen käytäntöön 
 

Tässä luvussa kerron, miten testasin luvussa 3.4.1 kehitettyä teatterin tuottamisen 

mallia todelliseen teatteriproduktioon Teatteri Mustassa Aukossa kaudella 2008—2009. 

Olin jo aiemmin ilmaissut Teatterin hallitukselle toiveeni saada toimia tuottajana 

seuraavassa produktiossa ja aikeestani käsitellä tuotantoa tutkimuksessani. Ajatukseni 

sai kannatusta Teatterissa, sillä siellä ymmärrettiin tutkimuksen hyödyt ja potentiaali 

Teatterin tulevaisuudelle. 

 

Lähtökohtana toiveelleni saada tuottaa näytelmä ja tehdä tämä tutkimus oli oma 

asemani Teatterissa. Olen toiminut jo useiden vuosien ajan Teatteri Mustan Aukon 

taloudenhoitajana ja nähnyt, miten talous on kehittynyt, ja ollut huolissani 

rahoitusrakenteesta. 

 

4.1 Teatteri Musta Aukko ry: Paljon Onnea Vaan! 
 

4.1.1 Käynnistys 
 

Teatteri Musta Aukko ry aloitti tulevan juhlavuoden näytelmän etsimisen jo kesällä 

2007, jolloin hallitus kokoontui muutamia kertoja. Oli jo päätetty, että toimin tuottajana 

tulevassa produktiossa. Olin myös hallituksen jäsen, joten olin näköalapaikalla 

kuulemaan teatterin johdon näkemyksiä taiteellisesta toteutuksesta. Halllituksen 

jäsenet olivat lukeneet lukuisia näytelmiä ja toivat niitä keskusteluun, mutta mikään ei 

tuntunut vastaavan ryhmän toiveita tulevasta näytelmästä. Kyseessä oli kuitenkin 

teatteriyhdistyksen 30-vuotisjuhlavuosi, joten näytelmän ja sen toteutuksen piti tukea 

teemaa ja olla jollain tavalla erityinen.  

 

Eräässä näistä kokouksista kävi ilmi, että Suomen Harrastajateatteriliiton, SHTL:n, 

internetsivuilla on ohjaajapankki, jossa ohjaajat mainostavat itseään 

harrastajateattereille. Teatteri Mustan Aukon rahatilanne oli melko hyvä edellisten 

vuosien ylijäämien turvin, joten hallitus päätti tutkia ulkopuolisen ohjaajan 

palkkaamista. 
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Teatteri löysi ohjaajaehdokkaita SHTL:n sivuilta ja otti selvää muutamista. 

Kiinnostavimpana nousi esiin ohjaaja—näyttelijä, teatteritaiteen maisteri Kari 

Kinnaslampi, joka oli ollut ansioluettelon mukaan teatterinjohtajana muutamassa 

kaupunginteatterissa ympäri Suomea, näytellyt paljon ja ohjannut vielä enemmän. 

Hänellä oli ollut ohjauksia myös tutuissa espoolaisissa teattereissa, joten saatoimme 

kysyä suosituksia. Suositusten mukaan Kinnaslampi oli ollut erittäin pätevä ja 

ammattitaitoinen ohjaaja. Päätimme ottaa häneen yhteyttä. 

 

Keskusteluyhteys saatiin, ja Kinnaslampi tarjosi itseään Teatterin 30-vuotisnäytelmän 

ohjaajaksi viiden tuhannen euron projektipalkkiolla. Musta Aukko päätti hyväksyä 

tarjouksen, ja työsopimus tehtiin. Työsopimusneuvottelut käytiin Teatterin 

puheenjohtajan Asta Vuoren ja Kinnaslammen välillä kesällä 2008. Kun yksityiskohdat 

olivat selvillä, välitettiin tiedot minulle, tuottajalle, joka laadin työsopimuksen SHTL:n 

valmiin pohjan mukaisesti ja tein työantajailmoitukset. Ohjaajan yhdeksi tehtäväksi 

määriteltiin myös näytelmän etsiminen ja sen hyväksyttäminen Teatterin johdolla. 

 

Ohjaaja aloitti työnsä tutustumalla ryhmään ja sen näyttelijöihin. Muutaman kerran 

harjoitusten jälkeen ohjaajalla oli jo hyvä käsitys ryhmästä, sen ihmisistä ja 

näyttelijöiden taidoista, ja hän saattoi ehdottaa näytelmiä. Muutamia näytelmiä käytiin 

läpi ja luettiin, mutta mikään niistä ei vielä erityisesti innostanut, kunnes vastaan tuli 

suomalaisten kirjailijoiden Olli Tolan ja Pentti Järvisen yhteisteos Paljon Onnea Vaan! 

Teksti todettiin hulvattoman hauskaksi ”ovikomediaksi”.  

 

Näytelmä kertoi henkilöstä, jolla on 50-vuotissyntymäpäivät tulossa, mutta joka halusi 

viettää niitä yksin. Hänen vaimonsa oli eri mieltä, ja oli järjestämässä miehelleen 

yllätysjuhlat, joihin oli kutsuttu henkilön esimies työpaikalta ja tämän juoppo vaimo, 

anoppi sekä miehen paras ystävä. Paras ystävä oli samaan aikaan järjestämässä itsekin 

juhlaa, johon oli tilattu myös strippari. Farssille luonteenomaisesti tapahtumat 

seurasivat toisiaan nopeassa tahdissa, ja näyttämön lukuisista ovista kulkien 

roolihenkilöt onnistuivat kehittämään ja toisaalta välttämään mitä kiusallisimipia 

tilanteita. Näytelmän todettiin tukevan Teatterin 30-vuotisjuhlaa loistavasti, ja se 

päätettiin toteuttaa. Hain näytelmän esittämiseen tarvittavat luvat Suomen 

Näytelmäkirjailijaliitolta, joka ne myönsikin. Mustan Aukon tuotanto päätyi siis olemaan 

ohjaajalähtöinen. 
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Ohjaaja Kari Kinnaslampi oli tottunut tekemään ohjauksia pienissä teattereissa, joten 

resurssien puute oli hänelle hyvin tuttua. Hänen kokemuksensa tämänkaltaisista 

tuotannoista osoittautui korvaamattomaksi minulle, joka ensimmäistä kertaa hoidin 

tuotantoa. Ohjaajasta ja tuottajasta tulikin projektin edetessä varsin oiva työpari. 

 

Teatterin johto teki näin ollen tuotantopäätöksen. Ohjaaja ryhtyi valitsemaan 

näyttelijöitä, ja minä ryhdyin suunnittelemaan. 

 

4.1.2 Suunnittelu 
 

Näytelmästä päätettiin, ja harjoitukset aloitettiin syyskuun 2008 alussa. Harjoituksia oli 

kaksi kertaa viikossa, keskiviikkoisin ja sunnuntaisin. Ohjaaja jakoi alussa roolit ja 

ryhtyi sitten harjoittamaan näyttelijöitä rooleihin. Tässä vaiheessa huomattiin, että 

kaikkiin rooleihin ei riittänyt näyttelijöitä omasta teatterista. Ensimmäinen tehtäväni 

tuottajana olikin etsiä näyttelijöitä tiettyihin rooleihin. Lähetin sähköpostilla viestejä 

ympäristön harrastajateattereihin, joista muutamia tarjokkaita löytyikin. Heistä ohjaaja 

sai valittua puuttuvat henkilöt. 

 

Heti kun tämä käytännön seikka oli poissa päiväjärjestyksestä, ryhdyin laatimaan 

tuotantosuunnitelmaa ja tekemään esitutkimuksia. Käytettävissä olevista resursseista 

jouduin toteamaan, että taloudellisen tuotannon puolella minä olin ainoa toimija. Kaikki 

Teatteri Mustan Aukon muut vastuuhenkilöt toimivat näyttelijöinä, jolloin heitä ei ollut 

viisasta häiritä. Tulin kuitenkin tarvitsemaan myös heidän panostaan markkinoinnissa, 

joten jätin heidät tässä vaiheessa rauhaan. Koko työryhmään kuuluivat lopulta ohjaaja, 

tuottaja, teknikko, joka suunnitteli ja ajoi äänet ja valot sekä kahdeksan näyttelijää. 

Puvustus- ja lavastusvastaavat päädyttiin nimeämään näyttelijöiden joukosta. 

 

Ajanpuutteen takia jätin laatimatta kunnollisen SWOT-analyysin ja tyydyin tutkimaan 

internetistä, mitä valitsemastamme näytelmästä tiedetään, mitkä muut teatterit ovat 

sen aiemmin tehneet ja mitä kirjailijoista tiedetään. Näytelmän oli aiemmin esittänyt 

Pihlajaveden näytelmäpiiri keväällä 2008, Virtasalmen kesäteatteri kesällä 2007, 

Äänekosken teatteri vuonna 2005 ja Askolan teatteri vuonna 2003 joitakin 

mainitakseni. Selvitin näiden teattereiden internetsivuilta kyseisen näytelmän 
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markkinointia, ja totesin saatavilla olleet tiedot mitättömiksi. Päätin aloittaa alusta. 

Uskoin, että Teatteri Mustalla Aukolla oli edellisiä teattereita paremmat mahdollisuudet 

onnistua kyseisen näytelmän esittämisessä. 

 

Alustavan budjetin laadin hyvin ylimalkaisesti, sillä tiedossani ei vielä ollut kovinkaan 

paljon yksityiskohtia. Tässä vaiheessa minulle oli tärkeätä se, että tiesin, miten paljon 

ohjaajan palkkio tulisi olemaan ja miten paljon varoja Mustalla Aukolla oli käytössään 

edellisten vuosien ylijäämien ansiosta.  

 

Näytelmän tavoitteeksi asetin, että sen tulee tuottaa lipputuloja niin paljon, että 

Espoon kaupungin toiminta-avustuksen ja lipputulojen suhde muuttuu aiempaa 

paremmaksi ja Teatterin omavaraisuus lisääntyy. Omarahoituksen osuus tämän 

näytelmän jälkeen olisi toivottavasti lähempänä viittäkymmentä prosenttia kuin sillä 

hetkellä ollutta 27 prosenttia. 

 

Mietin paljon myös arvomahdollisuuksia ja niiden asettamista. Pohdin palveluprosessia 

kokonaisuudessaan, ja myöhemmin näihin analyyseihini vedoten uudistin 

lipunmyyntijärjestelmän vastaamaan teknisesti nykyajan vaatimuksia sekä 

väliaikakahvion toiminnan siten, että siitä tulisi kannattava. 

 

Sovimme yhdessä Teatteri Mustan Aukon hallituksen ja ohjaajan kanssa, että ensi-ilta 

on maaliskuun 2009 alussa ja esityksiä on noin kymmenen riippuen esityspaikan, 

Matinkylän monitoimitalon, kapasiteetista. Tarkemmat esityspäivät voisimme sopia 

vasta paljon myöhemmin, koska monitoimitalon hallinto ei halua varata vuoroja niin 

ajoissa. Sovimme, että teatteriyhdistyksen puheenjohtaja Vuori, jolla on jo ennestään 

hyvät suhteet monitoimitalon henkilökuntaan, hoitaa asian viimeistään tammikuussa 

2009.  

 

Budjetin laatimisessa nojauduin osittain edellisten vuosien toteutuneisiin lukuihin, 

mutta jotkut menoerät pystyin laskemaan todellisten kulujen mukaisiksi. Vuokrien 

määrän saatoin arvioida kohtuullisen tarkkaan, koska tunsin harjoitus- ja 

esitysaikataulut sekä tuntivuokran teatterisalin käytöstä. Ohjaajan palkan kykenin myös 

laskemaan tarkasti heti, kun sain ohjaajan verokortin haltuuni. Lavastus- ja 

puvustuskulut arvioin sen mukaan, mitä keskustelin ohjaajan kanssa ja mitä hän arveli 
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tarpeiksi. Tiesin, että rakentaisimme itse lavasteet, joten ainoastaan niiden 

materiaalikustannukset tulisi laskea, ja että puvustuksessa turvautuisimme 

enimmäkseen kirpputorivaatteisiin tai näyttelijöiden omien kaappien aarteisiin. 

Näytelmän rakentaminen ei siis sinänsä maksaisi paljoa, joten voisimme suunnata 

varoja markkinointiin aikaisempia vuosia enemmän.  

 

Laadin varainkeruusuunnitelman, jonka avulla näytelmälle oli tarkoitus saada 

lisärahoitusta. Työryhmän kesken olimme sopineet kirpputorimyyntiviikonlopusta, 

jolloin työryhmä myy vanhoja tavaroitaan kirpputorilla. Teettäisimme myös t-paitoja, 

joita myymällä saisimme kartutettua kassaa. Lisäksi suunnittelin myyväni mainoksia 

käsiohjelmaan lähiseudun yrityksille. 

 

Avustuksia hain Espoon kaupungin kulttuuritoimelta yhteensä 8 880 euroa. En 

kuitenkaan ottanut tätä lukua huomioon budjettia (taulukko 3) laatiessani, koska tiesin 

miten epävarma sen saaminen olisi. Arvelin, että saamme lipputuloja 3 000 euroa, ja 

kahvion arvelin tuottavan noin 200 euroa. Hain myös Työväen Näyttämöiden Liitolta 

projektiavustusta näytelmälle, ja budjetin laatimisen aikoihin sain tiedon, että TNL 

myönsi 800 euroa tämän näytelmän tekemiseen. Mainoksia ja sponsorisopimuksia pyrin 

saamaan 1 500 euron arvosta. Kirpputorin ja t-paitojen myyntituottojen arvelin yltävän 

noin 1 300 euroon. Tulojen lisäksi teatterilla oli käytettävissään edellisten kausien 

ylijäämiä noin 4 600 euroa.  

 

Edellä mainitun rahamäärän budjetoin käytettäväksi siten, että ohjaajan palkkaan,  

sivukuluihin ja matkakorvauksiin tulisi kulumaan noin 7 000 euroa. Tilavuokria arvelin 

joutuvamme maksamaan noin 1 700 euroa ja näytelmän tekijänoikeuskuluja noin 1 

000 euroa. Markkinointiin suunnittelin käyttäväni 1 000 euroa ja näytelmän 

rakentamiseen 1 100 euroa. Muita kuluja tulisivat olemaan pakolliset juhlat, kuten ensi-

iltajuhlat ja viimeisen illan juhlat. Varasin näihin 300 euroa. T-paitojen osto ja 

painatuskulut arvelin noin 400 euroksi. 

 

Näillä luvuilla Teatterin tulos oli jäämässä negatiiviseksi, eli minun olisi vielä projektin 

aikana yritettävä löytää lisärahoitusta. Lisäksi kassavirta tulisi aiheuttamaan huolta, 

sillä ohjaajan työsopimus oli laadittu siten, että palkanmaksu tapahtuisi 

etupainotteisesti ja viimeinen erä lankeaisi maksuun ensi-iltapäivänä. Lipputulot 
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näkyisivät kuitenkin kassassa vasta ensi-illan jälkeen. Välitin huoleni teatterin 

hallitukselle, jonka kanssa päätimme jatkaa projektia ja yrittää yhteistyössä löytää 

lisärahoitusta projektin edetessä. 

 

Taulukko 3. Paljon Onnea Vaan! –tuotantobudjetti 

 

Budjetti 

 TULOT   

Edellisten kausien ylijäämä           4,608.52 €  

Pääsylipputulot, 10 näytöstä, täyttöaste 70%           3,000.00 €  

TNL avustus               800.00 €  

Kahviotuotot (netto)               200.00 €  

Mainosmyynti           1,000.00 €  

Sponsorisopimuksia               500.00 €  

Kirpputorimyynti (netto)               400.00 €  

T-paitojen myynti               900.00 €  

    

YHTEENSÄ         11,408.52 €  

  MENOT   

Ohjaajan palkkio           6,790.00 €  

Matkakulut               150.00 €  

Tekijänoikeuspalkkio           1,000.00 €  

Vuokrat           1,654.09 €  

Lavastus ja näyttämötarvikkeet               600.00 €  

Puvustus               500.00 €  

Markkinointi           1,000.00 €  

Videointikustannukset               150.00 €  

Jäsenmaksut järjestöille               170.00 €  

Pankin kulut                 75.00 €  

Virkistystoiminta               300.00 €  

T-paidat               400.00 €  

    

YHTEENSÄ         12,789.09 €  

  Budjettivaje -         1,380.57 €  

 

Markkinoinnin suunnittelu aloitettiin keskustelemalla työryhmän ja ohjaajan kanssa 

näytelmän sanomasta ja sen teemasta. Siitä lähdettiin miettimään ilmettä, jota 

markkinoinnissa haluttiin käyttää. Päätimme, että näytelmän työryhmä ottaa itse 
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valokuvia roolihenkilöistä ja tilanteista harjoituksissa heti, kun puvustus on edes 

auttavasti kunnossa. Näin tehtiin, jolloin valokuvat saatiin otettua joulukuussa 2008.  

 

Kuvista koottiin heti internetsivuille kattava kuvakokoelma, jota siivitettiin hauskoin 

kuvatekstein. Samoihin aikoihin saatiin ensi-iltapäivämäärä lyötyä lukkoon, joten 

ensimmäinen mainoskirje saatettiin lähettää. Siihen käytettiin Teatteri Mustan Aukon 

olemassaolevaa sähköpostilistaa, jolla oli tuolloin noin 180 jäsentä. Lisäksi kukin 

työryhmän jäsen lähetti mainoskirjeen omille ystävilleen ja tuttavilleen.  

 

Printtimainontaa, eli maksettuja ilmoituksia lehtiin, päätettiin olla käyttämättä, sillä se 

on erittäin kallista. Vaikka Teatterin rahatilanne oli periaatteessa hyvä, tulisi ohjaajan 

palkka syömään suuren osan varoista. Koska tulevista lipputuloista ei ollut varmuutta 

eikä aiempien vuosien perusteella voitu odottaa niistä hyviä, päätettiin epävarma ja 

kallis markkinointikeino jättää käyttämättä. 

 

Koska markkinointiin kohdistettavat varat olivat rajalliset, piti Teatterin keskittyä 

käyttämään kaikkia mahdollisia ilmaisia kanavia. Oli tärkeää saada sana kiirimään, 

joten sähköposteja lähetettiin paljon. Niitä lähetettiin muun muassa kaikkiin ympäristön 

harrastajateattereihin, joiden jäsenistön arvelimme olevan innokkaita teatterissa 

kävijöitä. Myös kaikki internetin ilmaiset menokoneet olivat käytössä.  

 

Mainosmyynnillä pyrittiin saamaan paikalliset yrittäjät kiinnostumaan näytelmästä. 

Myyntävänä oli mainostilaa käsiohjelmasta ja internetsivuilta. Tarjosimme myös 

yrityksille lippuja, joita ne voisivat antaa asiakkailleen ja henkilökunnilleen edulliseksi 

virkistykseksi. Onnistuimme myymään yhdelle yritykselle koko näytöksen sekä 

mainostilaa muutamalle muulle yritykselle. 

 

Lehdistötiedote laadittiin siitä näkökulmasta, että ohjaaja Kari Kinnaslampi on ollut 

Suomessa teatterialan ammattilainen jo pitkään ja että paikalliset lehdet voisivat 

kiinnostua espoolaisen pienteatterin ja ammattiohjaajan yhteistyöstä. Toki kaikessa 

markkinoinnissa käytettiin vahvasti 30-vuotisjuhlavuoden teemaa. Sen uskoimme 

kiinnostavan lehdistöä, sillä ei ole aivan tavallista, että pienteatteri on toiminut jo niin 

kauan. Tämä teema tehosi sen verran, että Espoon paikallislehti Länsiväylä julkaisi ison 

jutun Mustan Aukon näytelmästä. 
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Teatteri Mustan Aukon internetvastaava, Ann-Mari Sundholm, joka on kunnostautunut 

ennenkin printtimainonnan laatimisessa, teki näytelmän julisteen ja siitä pienemmän 

version, niin sanotun flyerin, jota voi jakaa kädestä käteen. Työryhmä jakoi aineistoa 

kaikkiin pääkaupunkiseudun kirjastoihin ja muihin paikkoihin, joissa oli yleiset 

ilmoitustaulut. Myös Matinkylän naapuruston kauppojen seinille kiinnitettiin julisteet. 

 

Halusin panostaa tässä tuotannossa sisäiseen viestintään, sillä sen olin huomannut 

olleen heikkoa aiempina vuosina. Suunnitelin, että pitäisin vähintään kerran kuussa 

tuotantopalaverin, jossa voisin kertoa, mitä taustalla tapahtuu näyttelijöiden 

harjoitellessa. 

 

Kaiken edellä mainitun yhdistettyäni minulla oli käsissäni tuotantosuunnitelma, jota 

lähdin toteuttamaan tavoitteenani saada Teatteri Mustan Aukon talous kasvuun. 

Toivoin myös voivani innostaa muitakin teattereita panostamaan tuottamiseen, mikäli 

positiivisia tuloksia olisi näytettävissä. 

 

Aikataulun laadin excel-ohjelmaan viikkotasolla (kuvio 10), jotta voisin siitä helposti 

seurata, milloin minkäkin asian pitää olla valmiina. Näin pystyin tarkastamaan aika 

ajoin, että olin edelleen aikataulussa. 

 

 

Kuvio 10. Tuotantosuunnitelma aikatauluna excelissä (vaaleampi sininen = työstöaika, 

tummempi sininen = valmis, punainen = loma) 

 

4.1.3 Harjoituskausi 
 

Harjoituskaudella pyrin käymään katsomassa näytelmän harjoituksia mahdollisimman 

usein, jotta pysyisin ajan tasalla taiteellisen toteutuksen tilanteesta. Tämä oli hyvin 
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tärkeää, sillä matkan varrella sattui muutamia seikkoja, joiden tietäminen ajoissa oli 

oleellista. Jos en olisi saanut tietää ohjaajan tekemistä muutoksista, olisin saattanut 

ilmentää väärää kuvaa markkinoinnissa. 

 

Budjettia valvoin siten, että tiedustelin näytelmää rakennettaessa silloin tällöin 

puvustus- ja lavastusvastaavilta heille jaetun määrärahan tilanteesta. Sen tarkemmin 

en rahankäyttöä valvonut, sillä luotin, että vastaavat ilmoittavat minulle, jos ovat 

aikeissa ylittää budjettinsa. 

 

Markkinointi- ja viestintäsuunnitelmia toteutin parhaani mukaan. Kirjoitin useita 

lehdistötiedotteita, jotta minulla olisi lähettää eri alojen lehdille nimenomaan heille 

kohdennettua viestintää. Lähetin viestejä rekisterissämme oleville katsojille ja laadin 

ilmoitukset kaikkiin mahdollisiin ilmaisiin medioihin, joita internetissä on monia. 

 

Markkinointi- ja viestintäsuunnitelmiin kuului lisäksi yritysmyynti, jota yritin tehdä 

mahdollisimman hyvin, sillä uskoin, että yrityksistä saisimme helpoiten suurimman 

määrän katsojia. Laadin myyntikirjeen ja valjastin koko työryhmän kanssani talkoisiin. 

Se tuotti tulosta. Eräs näyttelijämme onnistui myymään eräälle yritykselle koko 

näytöksen eli sata lippua sekä lisäksi väliaikatarjoilun. Onnistuin myös myymään 

mainoksia Mustan Aukon käsiohjelmaan, ensimmäistä kertaa sinä aikana, jona olen 

ollut mukana Teatterin toiminnassa. 

 

Viestintäsuunnitelmaan kuului pitää tuotantopalaveri kerran kuussa. Yritin toteuttaa 

tätä, mutta käytännössä palaverit kuihtuivat siihen, että kerroin harjoitusten alussa, jos 

minulla oli jotain tähdellistä asiaa.  

 

Lipunmyynti aloitettiin joulun tienoilla avaamalla lippukauppa internetsivuillamme. Siinä 

vaiheessa suunnittelin Teatteri Mustalle Aukolle uudet numeroidut liput, jolloin niistä 

pystyttiin helposti laskemaan myytyjen lippujen määrä. Lisäksi lanseerasin lippujen 

ostomahdollisuuden laskulla maksaen. Tämä osoittautui hyväksi keinoksi, sillä 

asiakkaat ovat harmitelleet usein sitä, että paikan päällä käy maksuvälineenä vain 

käteinen. 
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4.1.4 Viimeistely  

 
Kenraaliharjoituksen aikoihin huomattiin, että minua tultaisiin tarvitsemaan myös 

valojen ja äänien ajajana, koska valomiehemme joutuisi olemaan poissa tuotannosta 

muutaman viikon. Näin ihan loppuvaiheessa harjoituskautta pääsin myös 

konkreettisesti harjoituksiin mukaan. 

 

Valojen ajoharjoittelun lomassa toimin lipunmyyjänä eli vastailin puhelimeen ja kirjoitin 

laskuja niille, jotka halusivat ostaa lippunsa etukäteen. Tämä oli eräs uudistuksista, 

joita katsojat kommentoivat jälkeenpäin toimiviksi. Heille oli paljon helpompaa maksaa 

lippunsa kotona pankkiohjelmaa käyttäen kuin huolehtia, että mukana oli varmasti 

tarpeeksi käteistä. 

 

Kahvion olin järjestänyt siten, että otin myyntiin makeat ja suolaiset kahvileivät, jotka 

ostin raakapakasteina ja paistoin monitoimitalon keittiössä. Eräs uudistuksista oli myös, 

että vuokrasimme keittiön esityspäiviksi, jolloin kahvion järjestäminen oli luonnollista ja 

tehokasta. Keittiön vuokra oli halpa verrattuna muihin vuokrakuluihin, joten se ei 

rasittanut Teatterin taloutta paljonkaan. 

 

Kenraaliharjoituksessa tässä produktiossa ei ollut lainkaan harjoitusyleisöä, joten en 

päässyt kysymään mielipiteitä. Minä itse toimin kenraaliyleisönä. 

 

4.1.5 Esitykset  
 

Esitysten käynnistyttyä toimin lipunmyyjänä ja kahvion pitäjänä. Järjestin siis kaiken 

itse. Toisinaan olisin toivonut, että minulla olisi ollut apua, sillä näytelmä osoittautui 

yleisömenestykseksi ja jonot olivat pitkiä. Yritykselle myytyyn esitykseen odotimme 

noin 80 ihmistä, joten siihen esitykseen sain erään näyttelijän omaisia auttamaan 

kahviossa.  

 

Valomiehen jäädessä isyyslomalle kesken esitysten, hyppäsin itse valo- ja äänikoppiin. 

Näissä muutamassa näytöksessä kahviota ja lipunmyyntiä hoiti teini-ikäinen tyttäreni, 

jonka päätin jatkossakin pyytää töihin. 

 



56 

 

Esitysten aikana huolehdin jo osittain kiitoksista siten, että hankin näyttelijöille ja 

ohjaajalle kukat ensi-iltaan ja kuohuviinitarjoilun viimeiseen iltaan. Viimeiseen iltaan 

onnistuin saamaan katsomoon näytelmän kirjoittaneet Olli Tolan ja Pentti Järvisen 

vaimoineen, mikä kruunasi juhlan. 

 

4.1.6 Jälkihoito ja yhteenveto 
 

Esitysten päätyttyä tein yhteenvedot taloudellisista seikoista. Laskin katsojamäärät ja 

laadin taloudenhoitajan ominaisuudessa tilinpäätöksen. Näyttelijöiden kanssa sovimme, 

että kukin hoitaa omat tavaransa pois Monitoimitalolta ja että rakennetut lavasteet 

säästäisimme myöhempää käyttöä varten. Järjestimme talkooillan, jonka aikana 

varastot siivottiin ja tavarat pakattiin.  

 

Taloudellisen tilanteen ja katsojamäärien selvittyä laadin ja lähetin kiitoskirjeet kaikille 

mainostajille ja muille yhteistyökumppaneille. Lisäksin pidin tuotannon päätöspalaverin 

kaikille halukkaille, jossa kerroin miten näytelmän taloudellinen puoli sujui. 

 

4.2 Paljon Onnea Vaan! –produktion taloudellisia tunnuslukuja 

 

Kun tutkimukseni empiirinen osuus loppui, oli jäljellä vielä produktion kirjanpidon ja 

tilinpäätöksen laatiminen. Kuten luvussa 1.4 totesin, tuotantomallin tehokkuuden 

mittareina pidän omarahoituksen osuuden kasvua liikevaihdosta sekä liikevaihdon 

lisääntymistä. Varsinaista tulosta en pidä tärkeänä, sillä Teatteri Musta Aukko ei 

tavoittele voittoa, vaan kaikki tulot sijoitetaan toiminnan kehittämiseen. 

 

Tarkastelen seuraavaksi Teatteri Mustan Aukon liikevaihtoa ja eri tulolähteiden 

suhdetta toisiinsa. Vertaan myös tulevissa kappaleissa menoja edellisiin vuosiin. 
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Taulukko 4. Teatteri Mustan Aukon tulorahoituksen jakauma vuosina 2006—2009. 

 

TUOTOT 2006 2007 2008 2009 

Pääsylipputulot 557.15 € 706.00 € 685.00 € 2,861.00 € 

Katsojia 154 131 110 344 

Lipputulo / katsoja 3.62 € 5.39 € 6.23 € 8.32 € 

Jäsenmaksutulot  110.00 € 135.00 € 115.00 € 365.00 € 

Jäseniä 13 15 13 21 

Kahviotuotot 212.30 € 181.80 € 144.95 € 779.05 € 

Kahviotuotot / katsoja 1.38 € 1.39 € 1.32 € 2.26 € 

Muu varainhankinta, kirpputori, t-paidat     514.55 € 1,061.30 € 

Mainosmyynti   104.00 €   600.00 € 

Espoon toiminta-avustus 3,500.00 € 4,000.00 € 4,000.00 € 4,000.00 € 

TNL kohdeavustus       800.00 € 

Tuotot yhteensä 4,379.45 € 5,126.80 € 5,459.50 € 10,466.35 € 

Oman rahoituksen osuus 20 % 22 % 27 % 54 % 

 

Taulukossa neljä olen kuvannut Teatteri Mustan Aukon tulorakenteen samaan tapaan 

kuin luvussa 1.2.4. lisättynä kohdevuoden 2009 tuloilla. Voimme laskea, että 

pääsylipputulot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna yli nelinkertaisiksi. 

Kahviotuotot lisääntyivät yli viisinkertaisiksi. Muita varainhankinnan tuloja on saatu noin 

kaksinkertaisesti edelliseen vuoteen verrattuna, ja mainoksia on onnistuttu myymään 

kuudensadan euron arvosta. Espoon kaupungin toiminta-avustus on vuonna 2009 

säilynyt ennallaan muutamaan edelliseen vuoteen verrattuna. Lisäksi Työväen 

Näyttämöiden Liitto on myöntänyt Teatteri Mustan Aukon Paljon Onnea Vaan! -

produktiolle kahdeksansadan euron kohdeavustuksen.  

 

Tuotantomallin tuloksena tarkastelen omarahoituksen osuutta liikevaihdosta sekä 

liikevaihdon kasvua. Aiemmin totesin luvussa 1.2.4, että Teatteri Mustan Aukon oman 

rahoituksen osuus on ollut 20—27 prosenttia. Vuonna 2009 omarahoituksen osuus 

kasvoi 54 prosenttiin eli yli puoleen koko teatterin rahoitusrakenteesta. Jos verrataan 

vuoden 2009 oman rahoituksen määrää edellisten vuosien tulo- ja menorakenteeseen, 

voidaan johtopäätöksenä todeta, että nyt saavutettu omarahoitus riittäisi pyörittämään 

Teatteri Mustaa Aukkoa sen tavanomaisessa tulo- ja menorakenteessa. 

 

Liikevaihto kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 92 prosenttia ollen lähes 

kaksinkertainen. Liikevaihtoa kasvatti omalta osaltaan TNL:n myöntämä kohdeavustus, 
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mutta myös tehokkaalla mainosmyynnillä ja muulla omatoimisella varainkeruulla oli 

osuutensa.  

 

Suurin tulonlähde olivat lipputulot, joiden kasvu johtui luonnollisesti katsojamäärien 

lisääntymisestä, mutta myös samaan aikaan toteutetusta pienestä lippujen hintojen 

korotuksesta. Katsojamäärät kasvoivat yli kolminkertaisiksi aiempiin vuosiin verrattuna, 

mikä on erittäin hyvä tulos. 

 

Kahvio tuotti huomattavasti aiempaa enemmän. Siihen vaikutti kahvio-ostojen 

keskittäminen, valikoiman laajentaminen, kahviotoiminnan järkeistäminen ja 

tehostaminen sekä katsojamäärien kasvu ja katsojakohtaisten ostojen lisääntyminen. 

 

Näytelmien kulut ovat säilyneet pääosin hyvin samankaltaisina vuodesta toiseen kuten 

taulukosta 5 voidaan todeta. Tämä todistaa lähinnä sen, että harrastajat pystyvät 

rakentamaan näytelmän hyvin pienillä varoilla. 

 

Taulukko 5. Teatteri Mustan Aukon näytelmien kulurakenne vuosina 2006—2009. 

 

KULUT 2006 2007 2008 2009 

Lavastus ja tarpeisto -1,490.47 € -545.57 € -839.56 € -514.60 € 

Puvustus ja maskeeraus   -37.80 € -258.85 € -63.55 € 

Markkinointi -293.34 € -411.88 € -228.50 € -247.86 € 

Tekijänpalkkiot -170.00 € -679.64 € -649.88 € -485.00 € 

kahvio-ostot -249.00 € -82.42 € -98.65 € -450.51 € 

Palkkakulut -1,284.66 €   -4,527.40 € -2,509.92 € 

Matkakulut -83.60 € -170.28 € -118.40 € -456.80 € 

Näytelmän kulut -3,571.07 € -1,927.59 € -6,721.24 € -4,728.24 € 

 

Tekijänoikeuspalkkioihin ei juuri voi vaikuttaa muuten kuin valitsemalla näytelmän, 

jonka tekijänoikeuspalkkiot eivät ole suuret. Paljon Onnea Vaan! on kotimainen 

näytelmä, jonka tekijänoikeuspalkkio on pienempi kuin muutamien aiempien vuosien 

suosittujen ulkomaisten komedioiden vastaava.  

 

Suuri osa menoista on parina viime vuotena käytetty ohjaajan palkkoihin. Vaikka 

menoerä on suuri, en pidä sitä huonona asiana, vaan olen sitä mieltä, että Teatterin 

kannattaa panostaa ammattiohjaajan palkkaamiseen. Ammattiohjaaja antaa aina 
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uudenlaista osaamista tuotantopuolelle sekä myös taiteelliseen toteutukseen, mikä tuo 

helposti lisää katsojia. 

4.3 Empiirisen tutkimuksen muokkaama tuotannon malli 
 

Testattuani luomaani tuottamisen mallia käytännössä Teatteri Mustan Aukon Paljon 

Onnea Vaan! -produktiossa, en löytänyt kovinkaan suuria muutostarpeita aiemmin 

luotuun malliin. Muutama seikka kuitenkin kaipasi tarkennusta.  

 

Asia, jonka muuttaisin aiemmassa mallissa, on ensimmäinen osio, jossa valitaan 

tuottaja ja ohjaaja ja tehdään tuotantopäätös. Katsoisin, että kyseinen vaihe kattaa 

molemmat tuotantolinjat eli taloudellisen tuotannon ja taiteellisen toteutuksen. 

Tuotantopäätöksen teko, ohjaajan valinta ja tuottajan valinta kulkevat niin vahvasti 

rinta rinnan, ettei niitä voi erottaa kuulumaan jompaan kumpaan ryhmään. 

 

Toinen asia, joka ei välttämättä kuulu suurten linjojen suunnitelmaan, mutta on syytä 

ottaa huomioon, on kassavirtalaskelma. Taloudellista tuotantoa suunniteltaessa on 

syytä sopia tulevat maksut siten, että teatterilla on varoja maksaa ne. Esimerkiksi 

ohjaajan palkanmaksun voi hyvin sopia suoritettavaksi jälkipainotteisesti, vasta kun 

lipputuloja on saatu muutamasta näytöksestä. 

 

Näiden edellä mainittujen lisäksi haluaisin kiinnittää huomiota siihen, että kun 

esitutkimuksen yhteydessä tehdyt analyysit on laadittu, niitä ei pitäisi jättää 

jatkohyödyntämättä. Analyysit tulisi tehdä ainakin osittain uudestaan projektin 

jatkuessa. Näin voitaisiin varmistaa, että projektissa ollaan edelleen oikeilla raiteilla, ja 

toisaalta jos tuntuu siltä, että tilanteet ovat muuttuneet, voidaan suuntaa muuttaa. 

Kaikkia erillisiä suunnitelmia tulisi verrata analyyseihin ja varmistaa, että kaikki osa-

alueet tukevat toisiaan.  
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Kuvio 11. Empiirisen tutkimuksen muokkaama kuva teatterin taloudellisen tuotannon ja 
taiteellisen toteutuksen vaiheista. 
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Kuviossa 11 on kuvattuna teatterin taloudellisen tuottamisen malli rinnakkain 

taiteellisen toteutuksen kanssa siten kuin sen muokkasin empiirisen tutkimuksen 

tuloksena. Yksinkertaisuudessaan tuotanprosessin voi kuvata kuten kuviossa 12.  

 

 

Kuvio 12. Yksinkertaistettu tuotantoprosessin projektikaavio. 

 

5 Yhteenveto 

 

5.1 Tutkimuksen toteutus 
 

5.1.1 Tutkimuksen toteutuksen taustoja 
 

Tutkimustyöni osoittautui kohtuullisen työlääksi, sillä valitsin kunnianhimoisen 

lähestymistavan pyrkiessäni tutkimaan eri tuotantoalojen yhtäläisyyksiä. Halusin 

kuitenkin löytää aidosti toimivia ratkaisuja pienteatterin ikuiseen ongelmaan, joka on 

katsojien vähyys ja talouden epävarmuus. Katsojien paikalle saamiseen en tässä 

tutkimuksessa paneutunut, vaikka todellisuudessa juuri katsojien tuomat lipputulot 

määräävät, miten teatteri menestyy. Katsoin kuitenkin, että tämän tutkimuksen 

tarkoituksena on löytää tuottamiselle malli, jossa markkinointi on yhtenä osa-alueena. 

Tutkimukseni empiirinen osuus, jossa toimin tuottajana, sisältää myös markkinointia, 

mutta sitä en tässä tutkimuksessa tarkemmin avaa. 
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Tradenomiopintojeni lomassa yritysmaailma oli tullut tutuksi syvällisemmin kuin 

aiemmissa työpaikoissani. Huomasin usein oppitunneilla tai raportteja kirjoittaessani 

miettiväni, miten kyseistä teoriaa voisi hyödyntää teatterimaailmassa. Siitä kehittyi 

ajatus teatterikappaleen tuotantoprosessin kehittämisestä ja olemassaolevien oppaiden 

täydentämisestä. Oppaita luettuani olin selvillä siitä, että Suomessa ei ole kovin monta 

teatterin tuottamiseen ja valmiin näytöksen rakentamiseen taloudelliselta kannalta 

käsittelevää opasta tai teosta. Yksi opas löytyy, joka valottaa konkreettisesti 

apurahojen hakemista ja tuottajan roolia, mutta edelleen mielestäni jotain jäi 

puuttumaan. 

 

Pohdittuani teatterin tapaa saattaa valmis näytelmä katsojille esitettäväksi huomasin, 

että selkeä johdonmukaisuus ja prosessi puuttuivat. Pienteattereissa lähinnä 

puuhasteltiin ja ennen kaikkea näyteltiin. Toki näytelmän rakentaminen on teatterin 

ensisijainen tehtävä. Ilman näytelmiä ei olisi teatteriakaan, mutta tulin siihen 

tulokseen, että näytelmien markkinointiin ja taloudellisen menestyksen varmistamiseen 

ei käytetty lainkaan tarpeeksi resursseja, ehkä siksi, ettei resursseja tahdo oikein olla 

vapaaehtoistyössä. Päätin yrittää kehittää sellaisen mallin, jota pienteatterin tuottajan 

tai tuotantotiimin olisi helppo seurata. Mallini sallisi taiteilijoiden keskittyä edelleen 

taiteen luomiseen, mutta paneutuisi samalla myös taloudelliseen tuottamiseen. 

 

Kun olin selvittänyt itselleni, että teatterin tuottaminen on ainakin jossain määrin 

verrattavissa uuden tuotteen kehittämisprosessiin tuotantoyrityksissä, päätin yrittää 

löytää talouselämästä menestyksen avaimia teatterin käyttöön. Uskon, että löysinkin. 

Onnistuin mallintamaan sekä uuden tuotteen kehittämisprosessin että teatterin 

tuottamisen prosessin siten, että niitä voitiin verrata rinnakkain ja niistä huomata 

prosessien samankaltaisuudet. Näin pystyin poimimaan tuotekehitysprosessista ne 

osiot, jotka puuttuivat teatterin tuottamisen mallista, ja kehittämään jälkimmäisen 

mallia aiempaa täydellisempään suuntaan. 

 

Kun lähdin kokeilemaan kehittämääni mallia käytännössä työni empiirisessä osiossa, 

huomasin aika pian toteuttavani suunnitelmaa hyvin suurpiirteisesti. Usein varmistin 

mallistani vasta jälkikäteen, mikä toimenpide olisi ollut seuraavana vuorossa ja mitä 

sitten piti tehdä. Huomasin samalla kuitenkin, että tunnuin olevani vaistonvaraisesti 

ajan tasalla jatkuvasti.  
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5.1.2 Tutkimusmenetelmät 
 

Päätin tutkia teatterin tuottamista sekä sitä miten tuottamisen voi tehdä tehokkaasti. 

Lisäksi päätin testata kyseisen tutkimuksen tulokset käytännössä. Näin tapahtui, eli 

tutkin sitä mitä sanoin tutkivani. Tutkimus on osoittaunut hyvin ajankohtaiseksi, sillä 

kuten aiemmin kerroin, Espoon kaupungin avustushanat ovat ehtyneet, ja jokaista 

projektia varten pitää hakea avustus erikseen. 

 

Tutkimusmetodeinani ja tiedonkeruumenetelminäni käytin toimintatutkimusta ja 

tapaustutkimusta. Ne sopivat erittäin hyvin tämänkaltaiseen tutkimukseen, jonka 

tarkoituksena on tutkia jotain olemassa olevaa ilmiötä, kuten pienteatterin 

tuotantoprosessia, ja pyrkiä kehittämään siitä mahdollisimman hyvä ja sen jälkeen vielä 

testata teoria käytännössä. 

 

Haastettelin tutkimustani varten neljää eri teatterin tuottajaa. Kaikki haastattelut olivat 

hyvin vapaamuotoisia ja tapahtuivat kyseisten tuottajien omissa työhuoneissa, heidän 

valitseminaan ajankohtina työpäivän aikana. Kaikissa haastatteluissa oli hyvin 

epämuodollinen tunnelma ja keskustelu soljui minun vain toisinaan esittäessä 

tarkentavia kysymyksiä. Kaikille haastateltaville oli hyvin selvää minun pyrkimykseni 

saada selville tuottamisen toimintamalleja, joten kaikki keskustelut käsittelivät 

nimenomaan tuottamista ja tuottajan normaalia työpäivää. Parhaiten relevanttia tietoa 

sain pienteattereista, kuten Teatteri Jurkan Haloselta sekä Teatteri Avoimien Ovien 

Mikkolalta. Arvokasta tietoa teattereiden markkinoinnista yleisesti ja niiden muusta 

toiminnasta sain myös isompien laitosteattereiden edustajilta kuten Kansallisteatterin 

Kukkolalta sekä Espoon kaupunginteatterin Weurlanderilta. Lisäksi haastattelin Espoon 

kaupunginteatterin markkinointivastaava Launokaria. 

 

Haastattelut nauhoitin ja myöhemmin litteroin. Haastattelujen kuluessa tein myös 

muistiinpanoja. Näin pyrin varmistamaan, että sain kaiken olennaisen tiedon.  

 

Tämän tutkimuksen kirjallisuuskatsaus koostui kahdesta osiosta: teatterin tekemiseen 

tarkoitetun kirjallisuuden sekä tuotekehitystä koskevan kirjallisuuden tutkimisesta. 

Teatterin tekemisestä on paljon kirjallisuutta koskien sen markkinointia, ohjaamista, 

näyttelemistä ja jopa lavastusta tai puvustusta, mutta hyvin vähän löytyy kirjallisuutta 
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tuotantoprosessin kokonaisvaltaisesta hallinnasta. Tuottaja Jukka Hytti on kirjoittanut 

Tuottamisen käsikirjan, joka on ainoa varsinainen opas, jonka löysin. Lisäksi 

Kansallisfoorumi on julkaissut internetsivuillaan kulttuurin tuottamisen oppaan, jota 

myös luin. Tuottamisen kursseja järjestetään teatterialan oppilaitoksissa ja joissain 

teatterialan järjestöissä, kuten Suomen Harrastajateatteriliitossa, ja jopa internetistä 

löytyy kurssintapainen. Itse kursseille osallistumattomana koin vaikeaksi kuitenkaan 

löytää sieltä varsinaista tietoa siitä, miten teatteriaproduktio kannattaa tuottaa, jotta 

prosessissa tulisi otettua kaikki seikat huomioon. Tämän on uskoakseni yleinen 

ongelma varsinkin harrastajateattereissa. 

 

Tuotekehitystä lähdin tarkastelemaan olemassaolevasta kirjallisuudesta, jota on 

teatterin tuottamiseen verrattuna todella paljon. Luettuani useita kirjoja valitsin 

lähdeteoksiksini Leena Raatikaisen oppaan, jossa viisivaiheisen tuotekehtisyprosessin 

lisäksi tuodaan esille mielenkiintoinen sipulimalli, Tapani Jokisen kirjan, joka esittelee 

neljävaiheisen tuotekehitysmallin sekä ulkomaalaisesta kirjallisuudesta Caganin ja 

Vogelin teoksen, joka tuo edellämainittuihin lisänä vielä arvomahdollisuudet. Raoul 

Johnsonin teoksesta halusin lisätä tarkasteluun SWOT-mallin, jota hän kehottaa 

käyttämään tuotteen mahdollisuuksia arvioitaessa.  

 

Edellä mainituista neljästä tuotekehitystä käsittelevästä teoksesta sain hyvän kuvan 

tämän hetken vallitsevista tuotekehityksen malleista. Halusin yhdistää usean teorian ja 

opastuksen kehittääkseni mahdollisimman kattavan yhtenäisen mallin, jota voi jatkossa 

verrata teatterin tuottamisen malliin. 

 

Tapaustutkimuksen keskeisimpiä tiedonkeruumenetelmiä on havainnointi. Itse käytin 

havainnointia tutkimuksessani läpi koko prosessin. Toimin itse osallistuvana toimijana 

ja samalla tein havaintoja siitä, miten mikäkin toimi vaikuttaa käsillä olevan 

toimenpiteen tulokseen. 

 

Ulkoisen validiteetin pyrin varmistamaan sillä, että tein lopullisesta tuottamisen mallista 

niin yleisen, että se on toistettavissa missä tahansa pienteatterissa. Tutkimuksen 

aikataulusta johtuen en valitettavasti voinut testata mallin käyttöön ottoa missään 

muussa teatterissa. 
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Sisäinen validiteetti varmistui sillä, että käytin käsitteitä, jotka ovat yleisesti tunnettuja 

lähdekirjallisuudessa. Olen myös kertonut käsitteistä luvussa 1.5. Teorian 

oikeellisuuden varmistaminen teatterin tuottamisessa on haasteellista, koska teorioita 

ei ole juuri esitetty, mutta tuotekehityksen teorioista olen antanut varsin kattavan 

kuvan. Omien päätelmien oikeellisuus ei mielestäni ole mitattavissa tässä 

tutkimuksessa, sillä mahdollisen virhepäätelmän tietäminen ei ole mahdollista. Voin 

vain luottaa siihen, että teatterin tuottamisen vankka kokemukseni on ohjannut minut 

oikealle tielle. 

 

Tutkimukseni on mielestäni tarkoituksenmukainen, koska siinä tutkin, mitä väitänkin 

tutkivani. Ylläkerrotut selvitykset todistavat, että tutkimukseni vastasi yleisiä validiteetin 

kriteereitä, joten väitän, että tutkimukseni on validi. 

 

Tutkimukseni luotettavuuden olen pyrkinyt varmentamaan dokumentoimalla 

toimenpiteet tarkasti. Olen selostanut luvussa 5.1.1 kirjallisuuskatsauksessa lukemani 

kirjat, haastatteluiden tarkoituksen ja olosuhteet sekä havainnoinnin toimiessani 

tuottajana Teatteri Mustan Aukon Paljon onnea vaan! -produktiossa. 

 

Näin ollen uskon, että jos haluaisin tutkia saman tapauksen uudelleen, voisin toistaa 

tekemäni toimenpiteet tarkasti seuraten edellämainittua dokumentointia ja saavuttaa 

saman lopputuloksen. Tämä todistaa tutkimukseni luotettavuuden. 

 

5.2 Tutkimuksen tavoitteen toteutuminen 
 

Tutkimukseni tavoitteena oli luoda malli, jota seuraamalla pienteatteri voi edistää 

taloudellista asemaansa ja omarahoituksensa osuutta. Esittelin luvussa 4.3 luomani 

tuottamisen mallin ja liitän sen vielä oheen (Liite 1). Tutkimukseni empiirisen osuuden 

edetessä laadin lisäksi tuotantoprosessin vaiheista helppokäyttöisen ohjeen, jota 

seuraamalla tuottaja voi varmistaa, että jokainen tuottamisen osa-alue tulee otetuksi 

huomioon. Liitteestä kaksi löytyvää tuotannon ohjetta voi käyttää muistilistana, ja sitä 

voi kukin tuottaja täydentää omien ja produktion tarpeiden mukaisesti (Liite 2). 

Saadakseni selville, oliko tuotantoprosessimallini onnistunut, asetin sen käytölle 

taloudelliset tavoitteet luvussa 1.4. Onnistuneen tuotantoprosessin ja siten tuottamisen 

mallin luomisen mittareiksi asetin Teatteri Mustan Aukon omarahoitusosuuden sekä 
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liikevaihdon kasvun. Kuten luvussa 4.2 kerron, uutta mallia noudattamalla Teatteri 

Mustan Aukon omarahoituksen osuus nousi aiempien vuosien 20—27 prosentista jopa 

54 prosenttiin eli kaksinkertaistui. Liikevaihto kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 92 

prosenttia. Kasvut olivat niin suuria, että voin todeta, että tuotantomallin 

onnistumiselle asetetut tavoitteet saavutettiin.  

 

5.3 Oman työn kritiikki 
 

Kun viimeistelen tätä raporttiani, on jo kulunut muutama vuosi Teatteri Mustan Aukon 

Paljon Onnea Vaan! -produktiosta, jota tässä työssäni tutkin. On hyvin selvää, että työ 

onnistui odotetunlaisesti ja jopa paremminkin. Vaikka tutkimuksen tulokset voivat olla 

myös negatiiviset ja silti tutkimus voi olla hyvin tehty, tämän tutkimuksen tulokset 

olivat erittäin positiiviset. Pyrin rakentamaan teollisuuden tuotekehitysprosesseista 

mallin teatterin tuottamiselle tavoitteena parantaa teatterin taloutta ja eritoten 

omarahoituksen osuutta. Arvelin vuonna 2008, kun työtäni aloitin, että Espoon 

kaupungin avustuksien ”automaattisuus” ei voi jatkua. Minulla ei ollut muita perusteita 

tälle ajatukselle kuin yleisesti vallalla oleva tehokkuusajattelu. Pieni kutina jossain 

syvällä mielen sopukoissa oli lähes varma, ettei rahavirtojen automaattisuus tule 

jatkumaan. Valitettavasti osoittautui, että olin oikeassa. 

 

Teatteri Musta Aukko oli säännöllisesti hakenut toiminta-avustuksensa lokakuussa aina 

seuraavaa vuotta varten ja aina saanut oman neljän tuhannen euron avustuksensa. 

Kuitenkin lokakuussa 2009 Mustan Aukon puheenjohtajan ryhtyessä laatimaan 

avustushakemusta hän törmäsi Espoon kaupungin internetsivuilla hakemusohjeisiin, 

joissa kerrottiin, että vuoden 2010 avustukset piti hakea jo huhtikuussa 2009. Tätä 

tietoa ei ollut kukaan musta-aukkolainen huomannut, eikä siitä oltu Mustaa Aukkoa 

erikseen informoitu. Avustusten hakukäytännön muutoksesta oli tiedotettu Espoon 

kaupungin internetsivujen uutisosioissa, mutta sieltä tietoa ei ollut kukaan musta-

aukkolainen ymmärtänyt hakea. Näin Teatteri Musta Aukko menetti säännöllisen 

toiminta-avustuksensa. Vuodelle 2011 Teatteri Musta Aukko haki uuden 

hakukäytännön mukaisesti toiminta-avustusta aiempien vuosien tapaan ja sai enää     

2 500 euroa aiemman neljäntuhannen sijaan. 
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Teatteri Musta Aukko on tullut toimeen jotenkuten hakemalla ja saamalla Espoon 

kaupungin myöntämän tuotantoavustuksen sekä Suomen Harrastajateatteriliiton ja 

Työväen Näyttämöiden Liiton kohdeavustuksia. Nyt jos koskaan on Mustassa Aukossa 

huomattu hyvän tuotantosuunnitelman ja sen noudattamisen tarve. 

 

Olen sitä mieltä, että tutkimukseni oli erittäin ajankohtainen ja tarpeellinen. Se onnistui 

hyvin ja siitä on ollut ja tulee olemaan hyötyä varsinkin Teatteri Mustalle Aukolle, 

mutta toivon, että myös muut pienteatterit löytäisivät mallini ja ryhtyisivät käyttämään 

sitä. Kulttuurin tuominen jokaisen ulottuville, myös lähiöihin, rikastuttaa kaikkien 

ympäristön toimijoiden elämiä. 

 

5.4 Käytännön kehitysohjeet teatterille 
 

Koska Teatteri Mustan Aukon kokonaistuotantojen taiteellinen taso on erittäin korkea ja 

sijainti on hyvä, sen olisi ehdottomasti keskityttävä myös taloudellisen puolen 

kehittämiseen. Moni argumentti sen puolesta, miksi asioita ei hoideta niin hyvin kuin ne 

voisi hoitaa, on se, että ”tämä teatterihan on vain harrastus”. Mielestäni tämä 

ajatusmalli on väärä, ja siitä pitäisi pyrkiä tietoisesti pois. Se että jokin on vain 

harrastus, ei tarkoita sitä, ettei sitä voisi silti tehdä hyvin. Sen ymmärrän toki, että 

muualla työssäkäyvien ihmisten aika on rajallista. Siksi pyrin löytämään ratkaisuja, 

jotka toimisivat tällaisessa toimintaympäristössä. 

 

Tuottajan nimittäminen jokaiselle tuotannolle on mielestäni suositeltavaa. Tuottaja 

voisi toimia projektin taloudellisena veturina. Koska resurssit Teatteri Mustassa Aukossa 

ovat rajalliset ja useimmat harrastavat teatteria päästäkseen näyttelemään, voi 

tuottajan irrottaminen olla haastavaa. Näissä tapauksissa ehdottaisin, että Teatteri 

Musta Aukko nimeää tuottajan, joka voi olla näyttelijä, mutta nimeää samalla tuottajan 

alaisuuteen tuotantotiimin. Näin tuotantovastuu ja varsinkin kaikki tekeminen jakautuisi 

useamman henkilön harteille. Tuotantotiimin koko voisi olla tuottajan lisäksi kahdesta 

neljään henkilöä. Tuotantotiimiä johtaa tuottaja, joka saa oman toimintansa rajat 

teatteriyhdistyksen hallitukselta. 

Tuottajalle pitäisi mielestäni antaa työrauha siinä mielessä, että hänellä pitäisi olla 

valtuudet edustaa teatteria parhaaksi katsomallaan tavalla. Esimerkiksi, jos teatterin 

hallitus on antanut tuottajan käyttöön budjetin, tuottajalla pitäisi olla valta käyttää 
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budjettia niin kuin parhaaksi näkee. Toisaalta hallituksen tulee olla käytettävissä 

mahdollisia tuottajan ongelmatilanteita ja neuvoja varten. Jos tuottaja on ensimmäistä 

kertaa tuotantovastuussa, voidaan teatterin hallituksen ja tuottajan kesken sopia 

jonkinlaisesta raportointijärjestelmästä, jolla seurataan tuotannon etenemistä. 

 

Todellinen vaara teatterille on valita tuottaja, joka ei hoida tuotannollista vastuutaan 

sen vaatimalla tarkkuudella, innokkuudella ja tarmolla. Tämänkaltaisia tilanteita varten 

suosittelisin teatteria laatimaan tuotantosopimuksen. Kutsun sopimusta 

tuotantosopimukseksi siitä syystä, että pienteatterilla ei ole mahdollista usein palkata 

tuottajaa, joten työsopimus ei tule kysymykseen. Tuotantosopimuksesta tulisivat käydä 

ilmi tuottajan tehtävät mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Teatterin hallituksen ja 

tuottajan tulisi päivittää toisensa silloin tällöin ja tarkistaa, että tuottajan toiminta on 

ollut sopimuksen mukaista. Sopimuksesta tulisi käydä nimenomaan ilmi se, mitä 

tehdään, jos huomataan ettei tuottajan tuotannonvetovastuu toimikaan siten kuin sen 

oli tarkoitus. Teatterin hallituksen nopeat reaktiot ovat avainasemassa, jos tuottaja 

osoittautuu heikoksi.  

 

Lisäksi ehdottaisin että Teatteri Musta Aukko tutkii mahdollisuuksia palkata tuottaja 

yhdessä muiden harrastajateattereiden kanssa. Näin osa-aikaisen työntekijän kulut 

jakautuisivat usean toimijan kesken. Uskon, että tällaiselle yhteistoiminnalle voisi saada 

tukea Espoon kaupungin kulttuurilautakunnalta, sillä se kehittäisi espoolaisten 

pienteattereiden toimintaa ja edesauttaisi niiden taloudellista omavaraisuutta. Lisäksi 

uskon, että palkattu tuottaja hankkii oman palkkansa verran tuloja helposti siihen 

verrattuna, että tuottamista ei tehtäisi järjestelmällisesti lainkaan tai että sen tekee 

joku muualla töissä käyvä, näyttelevä henkilö vain summittaisesti. 

 

5.5 Ehdotuksia jatkotutkimuksiksi  
 

Teatteri Musta Aukko on tasokas pienteatteri, jonka tunnettuus on varsin heikko tällä 

hetkellä. Sieltä löytyy useita erittäin ilmaisu- ja muuntautumiskykyisiä näyttelijöitä, 

taitavia teknikoita ja valomiehiä ja osaavia ohjaajia. Jotta sieltä löytyisi myös tunnollisia 

tuottajia, kannattaisi Mustan Aukon olla ajan hermolla ja olla huolissaan Teatterin 

taloudellisesta kehityksestä. Varsinkin kun nyt tiedämme, että Espoon kaupungin 

avustusten jakoperusteet ovat muuttuneet eivätkä ennen niin varmalta tuntuneet 
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toiminta-avustukset enää olekaan itsestäänselvyys, tulisi teatterin kehittää 

toimintaansa. 

 

Ehdottaisin, että Musta Aukko pitää sitkeästi kiinni tuottajan nimittämisestä jokaiseen 

tuotantoon ja valvoo tuotantoprosessin etenemistä siten, että teatterilla on parhaat 

mahdolliset edellytykset toimia kulttuurin kilpailukentällä, jossa on monta muutakin 

toimijaa. Ehdotan myös että Teatteri Musta Aukko teettää jatkotutkimuksia esimerkiksi 

opiskelijoilla ja pyrkii luomaan kunnolliset markkinointisuunnitelma- ja 

viestintäsuunnitelmamallit. Niiden avulla teatterin olisi mahdollista edistää asemaansa 

ja tunnettuuttaan.   

 

Pitemmän aikavälin yritysimagon rakentaminen olisi myös ehdottomasti suositeltavaa. 

Teatterin kannattaisi laatia useampivuotinen viestintäsuunnitelma, jonka tavoitteena on 

tehdä Teatteri Musta Aukko tunnetuksi ensin omassa lähiössään ja sen jälkeen koko 

Espoossa. Muu pääkaupunkiseutu ja lähikaupungit seuraavat heti perässä. Se, että 

Musta Aukko on turvallisesti piilossa Matinkylän mustassa aukossa, Monitoimitalolla, on 

suuri sääli. Potentiaalia tässä pienessä teatterissa löytyy valtavasti. Tämä potentiaali 

pitäisi valjastaa kunnolliseen tunnettuusprojektiin, nyt kun tuottamisen malli on 

olemassa. 
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