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1. Teatterialan tilanne

Suomalainen teatteri on menestystarina. 
Pienen kansan kulttuuriharrastuneisuutta 
ja maantieteellisesti laajalle levittynyttä 
teatterikenttää voidaan syystä pitää 
säilyttämisen arvoisena asiana. 

Teatterin rahoitus on peräisin karkeasti 
yleistäen kolmesta rahoituslähteestä: valtion 
ja kuntien julkisesta tuesta sekä omasta 
tulonhankinnasta, joka olennaisilta osin 
koostuu lipunmyynnistä. 

Lipputuloissa on tapahtunut keskimäärin 
notkahdusta vuoden 2013 aikana, mutta 
tämä ei koske kaikkia teattereita, sillä 
jotkin teatterit ovat samaan aikaan myös 
parantaneet tulostaan, täyttöastettaan tai 
kokonaisyleisömääräänsä.

VOS-leikkaus vuonna 2012 leikkasi 
teattereiden valtionrahoitusta. Teatterilaisilta 
ja orkesterilailta leikatut viisi miljoonaa 

osuivat enemmän teatteriin: teatterilta leikattiin 
yli kolme miljoonaa euroa, ja tämän leikkauksen 
prosentuaalista kokoluokkaa arvioitiin uutisissa 
hyvin eri tavoin sen mukaan, verrattiinko 
laskua valtion rahoitukseen ja sen kehitykseen 
vai teatterin kokonaisrahoitukseen (josta 
valtionrahoitus eri teattereissa muodostaa 
hyvinkin erisuuruisen osuuden).

Lippujen kokonaisvolyymia uhkaavat 
tulevaisuudessa eniten teatterin julkisen 
rahoituksen mahdollinen negatiivinen kehitys 
valtiontalouden heikentyneessä tilanteessa 
ja tämän mahdollinen vaikutus teatterialan 
lipunmyynnin volyymeihin.
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2. Hankkeen lähtökohdat

Tampereen Työväen Teatteri (TTT) on luonut 
ensimmäistä kertaa asiakkuusstrategian 
vuosille 2011–2015. Asiakkuusstrategian 
mukaan tarkoituksena on kehittää teatterin 
asiakasrajapintaa eli myyntiä, markkinointia, 
viestintää sekä useita asiakkaille tarjottavia 
eri palveluita. 

Asiakkuus käynnistyy asiakkaan 
ensimmäisestä kontaktista ja päättyy, kun 
katsoja poistuu teatterin palveluiden piiristä. 
Teatteripalveluja on suunnattu pääasiassa 
yksittäisille kuluttajille ja ryhmille. 
Teatterilla, sen tiloilla ja osaamisella 
voidaan tarjota paljon monipuolisempia 
palveluratkaisuja mm. yritysten tarpeisiin, 
olipa kyseessä sitten konferenssitilojen 
vuokraus tai teatterilähtöisten palvelujen 
tarjoaminen yritysten erilaisiin tarpeisiin, 
kuten tiimiytymiseen, esiintymistaitojen 
kartoittamiseen tai esimiestyön 
kehittämiseen. 

”Teatterin uudet palvelukonseptit” -hankkeen 
tarkoituksena oli kyseenalaistaa vuosien 
2012–2013 aikana teatterin perinteinen 
toiminta- ja palvelukonsepti ja hakea 

teatteriin uusia palveluratkaisuja. Tavoitteena 
oli vahvistaa olemassa olevia asiakassuhteita ja 
koettaa löytää taloudellisesti järkeviä ratkaisuja 
uusien yleisöjen palvelemiseen. 

Kehittämisvälineinä käytettiin 
muutoslaboratorio-sovellusta, joka on 
taidealan organisaatioiden kehittämiseen 
laadittu työtoiminnan kehittämismetodi, 
sekä käyttäjälähtöistä aineistoa kuvaavia 
ja analysoivia palvelumuotoilun yksittäisiä 
välineitä. 

Palvelumuotoilun keskeisenä tavoitteena 
on palvelukokemuksen käyttäjälähtöinen 
kehittäminen siten, että palvelu vastaa 
sekä käyttäjien tarpeita että palvelun 
tarjoajan liiketoiminnallisia tavoitteita. 
Palvelumuotoilussa innovoidaan, kehitetään 
ja suunnitellaan palveluja. Tässä raportissa 
kuvattuja analyysivälineitä on tuotettu pääasiassa 
palvelumuotoilun analyysimetodeilla. 

TTT toimi pilottikohteena hankkeessa, 
jossa kehitettiin uudenlaisia toiminta- ja 
palvelukonsepteja laitosteatterin kylkeen. 
Teatterialalla tällaiset innovaatiot ovat uutta 

luovaa, sillä ala on arvostanut liiketoiminnassaan 
voimakkaasti perinteitä. Teatteriesitykset 
ovat olleet päätuotteita, joita markkinoidaan 
ja myydään. On kuitenkin teattereita, 
joiden liiketoiminnallinen johtaminen on 
”markkinalähtöistä”. Pilottihankkeen tavoitteena 
onkin arvioida, miten teatterin palvelutarjontaa ja 
toiminnan muotoja voitaisiin ajatella uusiksi.
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3. Hankkeen tavoitteet

”Teatterin uudet palvelukonseptit” 
-hankkeessa keskityttiin tarkastelemaan 
teatteria liiketoiminnallisten palveluiden 
tuottajana, ja tämä tarkoittaa taiteellisen 
toiminnan ja liiketoiminnallisten palveluiden 
erottamista toisistaan. Taiteellista toimintaa 
kehitettäessä fokuksessa ovat mm. 
ohjelmiston rakentaminen, vuosikello, 
asiakkaiden teatterissa käyminen 
vuodenaikojen mukaisesti, taiteelliset 
tekotavat ja taiteellisten tekotapojen 
kehittäminen. Taiteellisen toiminnan 
ohella teattereilla on mahdollisuus kehittää 
liiketoimintaansa tuottamalla erilaisia 
oheispalveluita. 

Taiteellista näyttämötoimintaa ei haluta 
syrjäyttää tai sen arvoa nähdä toissijaisena. 
Liiketoiminnallisten palveluiden 
kehittäminen nähdäänkin taiteellista 
toimintaa tukevana. Maailmalla on 
esimerkiksi muutamia teatterikonsepteja, 
joiden vahvalla liiketoiminnan kehittämisellä 
tuodaan taloudellista varmuutta ja tukea 
taiteellisen toiminnan rinnalle. The National 
Theatre on onnistunut ratkaisemaan 
samankaltaisen rahoitushaasteen, jonka 
parissa suomalaiset teatterit painivat 

tällä hetkellä. Hankkeen tarkoituksena ei 
ole esittää yhtä kaikille sopivaa mallia, 
vaan sen sijaan herättää keskustelua 
teatterialalla liiketoiminnallisten palveluiden 
kehittämismahdollisuuksista. 

Liiketoiminnan kehittäminen voi olla osa 
teatterin strategiaa ja tapaa toimia – kuten the 
National Theatre (NT) on asian ratkaissut. 
Sen malli tuo taloon ihmisvirtoja. Teatteri 
on kohtaamispaikka, myös esitysaikojen 
ulkopuolella. NT-case esitellään tarkemmin 
luvussa neljä, sillä hankkeessa käytiin 
tutustumismatkalla NT:n tiloissa ja tavattiin 
liiketoiminnallisten palveluiden johtamisesta ja 
kehittämisestä vastaava johtaja. 

Uudet liiketoiminnalliset palvelut voivat 
tuoda teatteriin tuloja ja ihmisvirtoja, jotka 
käyttävät aktiivisesti teatterin tarjoamia 
tilallisia, älyllisiä ja henkisiä resursseja. 
Teatterin toimintaa ja liiketoimintaa voidaan 
tarkastella kokonaisvaltaisesti, jolloin teatterin 
monipuolistamista ei nähdä ainoastaan ”rahaa 
tuottavana” vaan myös osana tavoitteita ja halua 
olla laajemmin kytköksissä lähiyhteisöön ja sen 
erilaisiin käyttäjäryhmiin. 

Hanke juontaa juurensa Rovaniemen Teatterin 
– Lapin Alueteatterille vuosina 2008–2009 
toteutetusta hankkeesta ”Teatterikonseptin 
kehittäminen ja työyhteisövalmennus 
Rovaniemen Teatterissa” (lue lisää: http://
palvelut.unigrafia.fi/Teak/Teak109/8.html). 
Rovaniemen Teatteria johti Tytti Oittinen. 
Oittisen johdolla teatteri monipuolisti teatterin 
teko- ja tuotantotapoja ottamalla joissakin 
tuotannoissa käyttöön osallistavan teatterin 
työmenetelmiä. Näissä tuotannoissa lähtökohtana 
ei välttämättä ollut teksti tai ohjaajan visio, vaan 
osallistava prosessi. Lisäksi Oittinen palkkasi 
teatteriin soveltavan teatterin ammattilaisia, 
joiden työtehtävät koostuivat alueteatterin 
tuottamisesta, yleisötyöstä sekä osallistavan 
teatterin soveltamisesta lähiyhteisöjen ja 
-organisaatioiden parissa. 

”Teatterin uudet palvelukonseptit” -hankkeessa 
idea teatterin monipuolistamisesta ja uusien 
liiketoimintamahdollisuuksien kehittämisestä 
haluttiin viedä toiseen äärilaitaan, sillä TEKES 
tukee innovaatioiden kehitystä, toisin sanoen 
uuden testaamista. Hankkeessa testattiin, millä 
tavoin teatterin liiketoiminnallisia palveluita 
voidaan kehittää ja miten teatterin toimintaa 

http://palvelut.unigrafia.fi/Teak/Teak109/8.html
http://palvelut.unigrafia.fi/Teak/Teak109/8.html
http://palvelut.unigrafia.fi/Teak/Teak109/8.html
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voidaan kehittää niin, että se tukee 
oheispalveluiden tuottamista. Taustalla 
vaikuttivat tieto julkisen rahoituksen 
vähenemisestä ja toive tukea teatterin 
taloudellista autonomisuutta. Lisäksi 
haluttiin kokeilla, miten ammattiteatteri voisi 
lisätä tulonhankintaa ja pitkällä aikavälillä 
toiminnan vakiinnuttua kenties kustantaa 
näillä tuloilla näyttämötaiteen tekemistä. 
Hankkeen toivottiin tuottavan tietoa siitä, 
miten teatteri voisi tuottaa oheispalveluja. 
Keskeinen kysymys olikin, miten saada 
teatterin ”palvelutarjontaa” oman työn 
näkökulmasta hahmottavat ammattilaiset 
laajentamaan tekemisen tapaansa ja 
kehittämään teatterille ”palvelukoria”.

Tampereen Työväen Teatteri oli 
kiinnostunut ideoimaan, miten TTT:n 
palveluyhtiö TTT-palvelut voisi tuottaa 
liiketoiminnallisia palveluita hyödyntäen 
teatterin olemassa olevia osaamis- ja 
tilaresursseja, ja toteuttamaan näitä palveluita 
käytännössä. TTT halusi testata, millaisia 
palvelutuotteita TTT:n palveluyhtiö voisi 
tuottaa maksukykyisille yritysasiakkaille ja 
millaisilla toiminta- ja työtapojen muutoksilla 
tämä olisi mahdollista.

Kun Tampereen Työväen Teatterin 
johtajalta Riku Suokkaalta kysyttiin, 
miksi hän oli kiinnostunut hankkeesta, 

hän kertoi ihmisten teatterikäyttäytymisen 
olevan muutoksessa. Teatterikäyttäytymisen 
muutos näkyy hänestä osittain mm. teatterin 
ryhmäkokojen pienentymisenä, sillä vuonna 
1956 ja myöhemmin syntyneet haluavat tehdä 
teatterissa käymisen osalta omia valintoja. 
Ryhmäasiakkaat ovat teatterille erityisen tärkeitä, 
ja vajetta pitää paikata osittain muilla tuloilla. 
Suokas uskoo, että kun ryhmäkoot pienenevät, 
yritysasiakkaiden merkitys kasvaa. Yritykset 
etsivät teatterista muita asioita kuin vakiintuneet 
peruskatsojaryhmät. Yrityksille myytävillä 
tulevaisuuden palveluilla on tarkoitus korvata 
tulovirtojen vähenemistä, joka johtuu ryhmien 
käynnin vähentymisestä. Lisäksi ihmisten 
individualisoituneisiin tarpeisiin haluttiin 
kyetä vastaamaan niin, että teatterin myymä 
teatterilippu nähdään vain osana illan elämystä.

Toiveena oli, että asiakkaiden piirissä koettu 
kiinnostus ja tilaamisen ”positiivinen vyöry” 
synnyttäisi lisää palvelutuotteita. Palvelutuotteita 
haluttiin Suokkaan mukaan tuottaa samoilla 
periaatteilla kuin ohjelmistoa suunnitellaan. 
Teatterin ohjelmistossa on samanaikaisesti 
musikaaleja, draamaa, komediaa ja lapsille 
teatteria. Palvelutuotteet voisivat palvella samalla 
tapaa mahdollisimman laajaa asiakaskuntaa. 

Riku Suokas kuvaa asiaa seuraavasti:
”Tuotteita pitäisi olla moneen lähtöön: 
pieniin illanistujaisiin ohjelmaa ja 

henkilöstökoulutukseen sisältöjä. Kaiken pitäisi 
olla helposti paketoitavissa ja markkinoitavissa.”

TTT:n teatterinjohtaja riku Suokas 

asetti hankkeelle neljä tavoitetta: 

1. kartoittaa, millaisia  
      palvelupaketteja TTT:llä jo on, ja  
 käydä nykyiset muodot läpi, 

 2. kartoittaa talossa olevaa  
 kiinnostusta ja osaamista

3. kehittää infraa, jolla tiloihin ja  
 nykyisiin palveluihin liittyviä uusia  
 palveluita voitaisiin tarjota

4. pilotoida paria tuotetta ja tuoda  
 ne markkinoille.
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4. The national Theatre kaupallisten toimintojen kehittäjäesimerkkinä

The National Theatre harjoittaa 
monenlaista kaupallista toimintaa 
omistamansa RNTE:n (Royal National 
Theatre Enterprises Ltd) kautta. 
Kaupallisilla toiminnoilla on kaksi 
päätavoitetta, jotka tukevat the National 
Theatren missiota:

1) Ne vahvistavat ja syventävät suhdetta 
yleisöihin toteuttamalla Audience 
Experience ‑ohjelmaa, jossa keskitytään 
erittäin laadukkaaseen, asiakaslähtöiseen 
palvelunäkökulmaan ja henkilökunnan 
kehittämiseen koko teatterin lähettiläiksi.

2) Ne maksimoivat RNTE:n taloudellisen 
hyödyn the National Theatrelle.

Viimeisten viiden vuoden aikana olemassa 
olevien kaupallisten toimintojen kehittäminen 
ja uusien kaupallisten mahdollisuuksien 
luominen ovat johtaneet 2 miljoonan punnan 
(noin 2,4 miljoonan euron) lisätuloihin ja 
tuottaneet uusia yleisövirtoja koko teatterille.

Tilikaudella 2012–2013 RNTE tuotti 10,2 
miljoonaa puntaa (noin 12,4 miljoonaa 
euroa), mikä on noin 12 % teatterin 
kokonaisliikevaihdosta, ja voitto ennen the 

National Theatrelle maksettavaa hallintomaksua 
2,2 miljoonaa puntaa (noin 2,7 miljoonaa euroa).

RNTE:n kaupalliset toiminnot ovat seuraavat:

1. ravintolatoiminta
Ravintolatoiminta työllistää noin 250 ihmistä ja 
on taloudelliselta merkitykseltään suurin (voitto 
noin puoli miljoonaa puntaa eli noin 610 000 
euroa). Teatterilla on kaksi ravintolaa, kolme 
kahvilaa ja kahdeksan baaria, joista suurin osa 
on avoinna pääasiassa näytösten yhteydessä. 
Muutamat yksiköt, kuten the Terrace -ravintola 
ja the Espresso Bar -kahvila, ovat keskittyneet 
vetoamaan laajempaan yleisöön teatterin 
edustalla (the South Bank). Tämä on tehnyt 
toiminnasta kannattavampaa, koska teatterin 
yleisönotkahdukset eivät vaikuta toimintaan 
yhtä voimakkaasti. Se on myös tuonut uusia 
yleisövirtoja, jotka tulevat teatterille alun perin 
syömään ja juomaan, mutta päätyvät näin 
helpommin myös osallistumaan kierroksiin sekä 
tutustumaan esityksiin ja ilmaisiin näyttelyihin.

Neljä vuotta sitten teatterin ilmaisen 
kesäfestivaalin yhteyteen rakennettiin kontista 
baari. Sen menestyttyä kaupallisesti teatteri 
investoi seuraavana kesänä rakentamalla 
huomattavasti suuremman pop-upin vanhasta 

teatterirekvisiitasta. Se sai nimen ”Propstore” 
ja teki teatterille 70 000 punnan (noin 85 000 
euron) voiton ja toi 160 000 asiakasta, joista 
monet eivät olleet käyneet teatterilla ennen. 
Propstore toteutettiin myös viime kesänä: tällä 
kertaa tuloksena oli 100 000 punnan (noin 
121 000 euron) voitto ja vielä suuremmat 
yleisömäärät, kiitos bändi- ja DJ-iltojen.

Osittain Propstoren menestyksen ansiosta 
teatteri lähestyi suurta maanomistajaa (Coin 
Street Community Builders), sillä se halusi 
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rakentaa yhdessä uuden viisivuotisen 
ravintolan tyhjälle tontille. Suunnittelulupa 
on myönnetty, ja ravintola on tarkoitus 
avata myöhemmin tänä vuonna. Sen lisäksi, 
että kumpikin kumppani pyrkii saamaan 
voittoa, tarkoituksena on myös juhlistaa 
kumppanuutta ja hyödyntää the National 
Theatren mainetta uuden, persoonallisen ja 
huomiota herättävän ”high street” -ravintolan 
lanseeraamiseen.

Teatterin pääravintolaa kunnostetaan 
parhaillaan, ja uusi kahvila ja baari ovat 
rakenteilla. Nämä uudet kaupalliset alueet 
ovat suorassa yhteydessä the South Bankiin, 
ja ne voidaan siten pitää auki koko päivän, 
mikä tekee teatterista kutsuvamman. 
Tavoitteena on, että vuoteen 2015–2016 
mennessä, kaikkien uusien toimintojen 
avauduttua, voitto kasvaa miljoonalla 
punnalla (noin 1,2 miljoonalla eurolla).

2. Vieraanvaraisuus ja tapahtumat
The Deck on kuusi vuotta sitten rakennettu 
yksityinen tapahtumatila, joka on tähän mennessä 
tuottanut noin 1,5 miljoonan punnan (noin 1,8 
miljoonan euron) voiton. Sen käyttäjäkunta 
on paljon teatteria ja sen sponsoreita laajempi:  
vuokratilassa juhlii vuosittain 10 000–15 
000 henkeä. Suorien vuokratuottojen lisäksi 
teatterin kehitysosasto on pystynyt kasvattamaan 
sponsoreiden määrää, koska sillä on tarjota 
vetovoimainen tila osaksi yhteistyösuhdetta. 
The Deck on myös keino myydä teatterin 
muita toimintoja kaupallisille markkinoille: 
esimerkiksi pukuvuokraus, AV-tuki, tuotanto ja 
teemoitus saavat uusia asiakkaita. Tapahtumat 
laajenevat myös sisälle teatteriin: tänä vuonna 
London Fashion Weekin tilaisuus valtasi koko 
pohjakerroksen sunnuntaipäivän ajaksi. Näin 
teatteri ansaitsi 15 000 puntaa (noin 18 000 
euroa) päivänä, jolloin se olisi muutoin ollut 
suljettu.

3. Kauppa
Teatterilla on kirjakauppa, joka tekee vuodessa 
noin 100 000 puntaa (noin 120 000 euroa) 
voittoa. Valikoimaa on laajennettu viime 
vuosina tavaroihin: sekä samanhenkisiltä 
yhteistyökumppaneilta ostettavaan 
asiantuntijavoimin valikoituihin tuotteisiin ja 
valikoimaan  että teatterille varta vasten tehtyihin 
uniikkituotteisiin. Vuonna 2013 kaupan War Horse 
-valikoima palkittiin sekä parhaana valikoimana 
että parhaana tuotteena (Association of Cultural 
Enterprises Awards). Tänä vuonna parhaan 
valikoiman palkinnon voitti Everybody Dies – 
nokkela, menestyksekäs ja kaupallisesti erittäin 
onnistunut tulkinta Shakespearen tragedioista. 
Valikoimaa on myyty korkeampaan hintaan muille 
taidekeskuksille ja lisensointimahdollisuuksia 
selvitetään. The National Theatren näytelmiä 
ohjelmistoonsa ottaneiden teattereiden kautta 
odotetaan tänä vuonna noin 50 000 punnan (noin 
61 000 euron) lisävoittoa.
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4. Teatterikierrokset
Kierrokset ovat paitsi erinomainen tapa 
sitouttaa yleisöä myös kannattavaa 
liiketoimintaa: kierrokselle osallistuu 
vuosittain noin 27 000 henkeä, ja voittoa 
niistä kertyy yhteensä noin 80 000 puntaa 
(noin 97 000 euroa).

5. Puku- ja rekvisiittavuokraus
Vuokraus on osa liiketoimintaa, ja viime 
vuonna se tuotti voittoa 250 000 puntaa (noin 
303 000 euroa).

6. Valmennus
Valmennus ei kuulu liiketoiminnan (eli 
RNTE:n) vaan koulutustoiminnan piiriin. 
Valmennus tuottaa vuodessa noin 80 
000 puntaa (noin 97 000 euroa) (pois 
lukien henkilöstökulut). Teatteri rakentaa 
parhaillaan uutta oppimiskeskusta: 
liiketoimintayksikköä, jonka tulovirrat ovat 
peräisin pääasiassa aikuisten kouluttamisesta. 

Uuden keskuksen tulojen kaavaillaan tukevan 
muuta valmennustoimintaa.

(Lähde: Patrick Harrison, Director of 
Commercial Operations, The National Theatre)

Vierailun opit

Riku, miksi pidit vierailua tärkeänä? 

”Halusin vierailla uudestaan NTssä, koska se 
on kansallisteatterin asemastaan huolimatta 
onnistunut luomaan itselleen nuorekkaan 
ja elinvoimaisen imagon. Hienoa oli, että 
teatteri ja sen tekeminen oli erotettu muusta 
liiketoiminnasta johdon ja strategian osalta.”

Mitä opimme NT-vierailusta? 

”Se, että teatteriin liittyvää liiketoimintaa 
johtaa yksi ihminen omassa yhtiössään, on 
hyvä ja selkeä ratkaisu. Silloin asiat eivät 
sekoitu, ja esim. tuotteistamisesta voi keskustella 
vapaammin, ilman että se loukkaa taiteilijoita. 
Nykyään TTT:ssäkin on hieman vastaavanlainen 
työnjako, paitsi että toimitusjohtaja vastaa 
myös ravintolayhtiön taloudesta. Kenties TTT:n 
ravintolayhtiön toimenkuvaa tulisi laajentaa 
koskemaan myös tilavuokrauksia, näytelmien 
oheistuotteita jne.”

Miten NT oli ratkaissut oheispalvelut niin, 
etteivät ne syöneet työpanosta perustyöltä (esim. 
lipunmyynnistä)? 

”(Ks. edellinen vastaus.) Kyllä muuallakin 
onnistutaan hoitamaan yhtä aikaa lipunmyyntiä 
ja vaikkapa tuotemyyntiä. Samalla tavalla 
TTT:ssäkin lipunmyyjät voivat nykyään myydä 
esim. väliaikakahveja lipunoston yhteydessä. Ja 
näinhän toimitaan mm. Finnkinossa.”

Mikä NT:n ratkaisu olisi hankalaa sovittaa 
suomalaiseen teatteriin? Miksi?

“Minusta kaikki NT:n ratkaisut olisi mahdollista 
toteuttaa suomalaisissa teattereissa, joskaan 
ei kunnallisissa hallintomalleissa. Osa NT:n 
ratkaisuista edellyttää useampia yhtiöitä, jotka 
tekevät konsernitasolla yhteistyötä.”
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5. Prosessi tiivistettynä
”Teatterin uudet palvelukonseptit” -hanke 
aloitettiin käymällä kehittämistavoitteet läpi 
teatterinjohtajan ja ohjausryhmän kanssa. 
Tämän jälkeen käynnistyi selvitys, jonka 
aikana haastateltiin henkilökuntaa, jotta 
saatiin käsitys teatterin senhetkisistä olemassa 
olevista oheispalveluista. Tämän lisäksi 
haastateltiin joukkoa yrityksen edustajia ja 
yksityisasiakkaita. Kerätyn tiedon pohjalta 
hahmoteltiin alustava kuva kaupallisia 
palveluja käyttävien asiakkaiden arkkityypeistä 
ja ideoitiin alustavia palvelutuoteaihioita. 
Palvelutuoteaihioiden ideointia jatkettiin 
projektiryhmässä, pienemmässä ydinryhmässä, 
jonka kanssa kehittämistyötä pääasiassa 
TTT:llä tehtiin. 

Työpaja 22.8.2012
Työpajassa käsiteltiin hankkeen tavoitteita, 
ohjausryhmän roolia, projektin aikataulutusta, 
tulosten seurantaa ja viestintäsuunnitelmaa.

Työpaja 14.9.2012 
Työpajassa keskusteltiin ja suunniteltiin 
hankkeen keskeisiä sisältöjä. Mukana oli Riku 
Suokas ja muuta teatterin johtoa. Työpajassa 
sovittiin benchmarking-matkasta Lontooseen: 
tavoitteeksi asetettiin mahdollisuus tavata ainakin 
the National Theatre sekä muita teatterialan 
vahvoja toimijoita ja edelläkävijöitä. Käytiin läpi 
hankkeen tiedoteluonnos. Ideoitiin tulevia uusia 
palveluja.

Työpaja 14.9.2012 
Koko hankkeeseen osallistuva ryhmä kävi läpi 
hankkeen tavoitteita, ohjausryhmän roolia, 
projektin aikataulutusta, tulosten seurantaa 
ja viestintäsuunnitelmaa. Sovittiin, että Satu-
Mari Jansson ja Anna Moilanen tekevät 
hankkeesta esittelyn, jota Riku Suokas voi 
käyttää presentaatiotyökaluna eri tilanteissa. 
Käytiin keskustelua hankkeen tarkasta 
aikataulusta. Päätettiin haastatteluista lokakuulle 

ja asiakastyöpajasta tammikuulle: molempien 
tarkoituksena on selvittää uusien yrityspalvelujen 
markkinapotentiaalia – kartoittaa potentiaalisten 
asiakkaiden ajatuksia, oston motiiveja ja esteitä.

Työpaja 1.11.2012, kaksi työpajaa
Käytiin läpi käyttäjätutkimuksen tuottamaa 
tietoa sekä arkkityyppien luonnoksia. 
Työpajassa ideoitiin, miten näille neljälle 
erilaiselle arkkityypille voitaisiin suunnata 
tulevia kaupallisen toiminnon palveluita. 
Samana päivänä pidettiin toinen työpaja koko 
myyntiryhmälle. Myyntiryhmän kanssa käytiin 
läpi nykyisten oheispalveluiden tuottamisen 
prosessi ja tuotiin mukaan asiakaslähtöisen ja 
-keskeisyyden näkökulmaa. Työpajassa ideoitiin, 
miten kukin voisi toteuttaa asiakaslähtöistä 
toimintaa omassa työssään, ja lisäksi pohdittiin 
ideoitujen palveluaihioiden kiinnostavuutta. 

ProJeKTin
KÄynniSTyS

KÄyTTÄJÄTuTKiMuS; 
yriTyS- Ja yKSiTyiS- 

HenKilÖHaaSTaTTeluT

HenKilÖSTÖn 
TyÖPaJaT

TyÖPaJaT
JaTKuVaT

aSiaKaSraaTi PiloTTiKouluTuSBenCHMarK-MaTKa 
lonToo naTional 

THeaTre

Kuva 1: Hankkeen eri vaiheet.
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Työpaja 17.12.2012
Keskusteltiin lokakuussa tehdyistä 
haastatteluista, jotka tuottivat kiinnostavia 
ajatuksia ja näkökulmia teatterin palvelujen 
kehittämiseen. Käytiin heti tuoreeltaan läpi 
päällimmäiset uutiset ja ajatukset Lontoon-
matkalta ja sovittiin niiden tarkemmasta 
esittelystä tammikuun työpajassa. Käytiin 
läpi TTT:n nykyisiä palvelutuotteita, esiteltiin 
uusien tuotteiden aihioita ja kehitettiin yhdessä 
lisää. Käytiin läpi asiakas-arkkityypit ja 
keskusteltiin palveluidentiteetin kiteytyksestä, 
palvelupolusta ja uuden palvelubrändin 
ilmeestä ja identiteetistä: siitä, missä määrin 
palveluilla on oma brändinsä, ja millainen 
se on. Annettiin osallistujille etätehtäväksi 
kehittää edelleen muutamia valittuja 
palveluaihioita.

Työpaja 29.1.2013
Lontooseen tehdyn benchmarking-matkan 
kooste. Matka tuotti kiinnostavaa tietoa sekä 
kaupallisten toimintojen potentiaalista osana 
teatterin kokonaisuutta että koulutuspalvelujen 
roolista. TTT:lle esitettiin sovellettavaksi 
muutamia NT:n kaupallisten toimintojen 
ratkaisuja. Keskusteltiin lähestyvästä 
asiakastyöpajasta (1.2.2013). Visioitiin sitä, 
miltä teatterin yrityspalvelut näyttävät vuonna 
2018.

asiakastyöpaja 1.2.2013
Muutamia haastattelukierroksen yritysedustajia 
kutsuttiin teatteriin asiakasraatiin, jossa 

käytiin läpi projektiryhmän tuottamia 
palvelutuoteaihioita. Työpajassa käytiin myös 
läpi sitä, millä ehdoilla yritysasiakkaat olisivat 
valmiita ostamaan uusia teatterin palveluita.
Työpajaan osallistuivat: 
Minna Metsälä, toimitusjohtaja, Turva;  
tiina takkinen, hallintopäällikkö,  
HH Kiinteistöpalvelut;  
terhi antinMaa, markkinointisuunnittelija, 
Osuuspankki;  
Jenni Pietarila, yrittäjä, Kalevan kello; 
elina Merviö, valmentaja, Proakatemia ja saMu 
saarikoski, toimitusjohtaja, AvaCap Oy. 

Teatterin mahdollisuuksiin suhtauduttiin 
innostuneesti ja avoimin mielin. Taide- ja 
teatterialan tulevaisuuteen uusien palvelujen 
tuottajana uskottiin, sillä niillä on kyky järjestää 
ainutlaatuisia kokemuksia. Vaikka työpajassa 
esiteltyjä, käsiteltyjä ja luotuja palveluaihioita 
oli suuri määrä, niihin kaikkiin suhtauduttiin 
yleisesti ottaen positiivisesti – toki jokaisella oli 
omat suosikkinsa.

Tiiminrakennuksessa ja koulutuksessa 
teatterilla koettiin olevan paljon kilpailua; 
uskottavuus on lunastettava. Joka tapauksessa 
koettiin, että kalliita ”yleisguruja” (Sarasvuo) 
kiinnostavampaa on juuri kyseiselle yritykselle 
ja porukalle mietitty koulutus. Eräs työpajaan 
osallistuva totesi: ”Suurimpana esteenä 
palvelujen tuottamiselle on varmaan just sen 
oman taiteen kaupallistamisen, kun puhutaan 
rahasta ja taiteesta samalla.”

Asiakasraadin jälkeen teatterinjohtajan kanssa 
sovittiin, että kahta palvelutuoteaihioita ryhdytään 
toteuttamaan konkreettisesti. Nämä aihiot 
olivat esiintymiskoulutus ”Karismakylpy” ja 
tiimivalmennus ”Ryhmän hitsaus”. Molemmista 
koulutuksista tehtiin lyhyet tekstikuvaukset hand 
out -esitettä varten. Karismakylvystä kiinnostui 
paikallinen yritys Solita Oy, ja esiintymiskoulutusta 
päästiin testaamaan. Projektissa tuotteistetusta 
kahdesta tuotteesta on tehty organisaation sisäiseen 
ja ulkoiseen käyttöön tarkoitetut tuotekortit (ks. 
kuvat 26 ja 27).
 
Työpaja 5.11.2013
Mietittiin, miten hankkeen tiimoilta syntynyt 
palveluidentiteetin kiteytys ”Tunnetila tarttuu” 
voitaisiin muuntaa teoiksi. Sen pitäisi ohjata 
teatterin kaikkea toimintaa. Ryhmätöiden avulla 
työstettiin kolmesta eri näkökulmasta sitä, mitä 
palveluidentiteetin kiteytys voi käytännössä 
tarkoittaa: kokouskeskuksen asiakkaiden, 
yritysasiakkaiden ja brändipersoonan roolia 
identiteetin toteuttamisessa. Asialistalla oli 
myös miettiä lähestymiskulmia potentiaalisille, 
konkreettisille yritysyhteistyöyrityksille eli uusien 
palvelujen mahdollisille asiakkaille.
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6. esitysasiakkaan palvelupolku

Hankkeessa käytettiin palvelumuotoilun 
analyysivälineitä. Yksi konkreettinen 
analyysiväline on palvelupolku. 
Teatteriesityksessä kävijän asiakaskokemus 
syntyy asiakkaan ajassa etenevästä 
kokemusten ”summasta”, jota kutsutaan 
palvelupoluksi, ja useista toisiaan seuraavista 
palvelutuokioista.

Palvelupolku koostuu erilaisista 
palvelutuokioista, hetkistä, jolloin asiakas 
on tekemisissä palveluntarjoajan kanssa 
esim. verkon kautta, puhelimitse tai 
saapumalla teatterin tiloihin (ks. kuva 2). 
Asiakas kokee, aistii ja näkee palvelun 
kontaktipisteiden kautta, esimerkiksi 
verkkosivuilta, lipunmyynnistä, mainoksista, 
esitteistä, tiloista ja henkilökohtaisesti 
saamastaan palvelusta saapuessaan 
teatteriin. Palvelutuokio on asiakkaan ja 
palveluntarjoajan välistä vuorovaikutusta.

Palvelupolun mallintaminen on keino 
tarkastella tuotettua palvelua asiakkaan 
näkökulmasta. Palveluilla on asiakkaan 
näkökulmasta rytmi, jota palveluntuottaja 
ei välttämättä ole ottanut huomioon. 
Palveluiden kehittämisessä voidaan 

hyödyntää ymmärrystä asiakkaiden tarpeista 
käyttämällä apuna palvelupolun mallia 
ja pohtimalla asiakaskokemusta, jota 
palvelutuottaja tahallisesti tai tahattomasti 
tuottaa.

Teatteriesitystä katsovan asiakkaan palvelupolun 
voi kiteyttää seuraavasti (ks. kuva 2). Asiakkaan 
näkökulmasta teatterikokemus muodostuu 
suurimmaksi osaksi myös muusta teatterin 
toiminnasta, kuten palvelupolun havainnekuvasta 
ilmenee. Esitykset ovat pieni ”käyttöliittymä” 
suhteessa muuhun tekemiseen palvelupolun 
varrella. Teatterin palvelutuokioiden erilaisia 
kontaktipisteitä ovat verkkosivu, esitteet, 
kadunvarsimainonta, lipunmyyntihenkilökunta, 
lippu, tilat, lämpiö, ravintola, katsomo ja kaikki 
henkilökunnan jäsenet, joita asiakas kohtaa 
matkallaan lipunmyynnistä teatteriin. Nämä 
kaikki kontaktipisteet tuottavat asiakkaalle 
asiakaskokemuksen. Palvelupolkua voidaan 
hyödyntää myös tietoisesti palveluiden 
tuotteistamisessa (ks. kuva 3) niin, että 
palvelun käyttämisen eri vaiheisiin tuotetaan 
oheispalveluita, joilla voidaan tukea ja 
parantaa asiakkaan kokemusta (teatterikauppa 
teatteritiloissa, lipunosto esityksen jälkeen, 
jälkimarkkinointi yms.). Palvelupolun ideana on 

siirtää palvelun tarkastelu pois palveluntuottajan 
tulokulmasta asiakkaaseen ja siihen, miten hän 
kokee tuotetun palvelun.
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1. ennakko- 
tiedotus ja 
markkinointi- 
toimet

Saavutettu 
markkinointi / 

tiedotus

lipunosto
Kahvila- 
palvelut

Väliaika-
tarjoilut

Saapuminen ja 
eteispalvelut

Palaute- 
kanavat

esitys esityseteispalvelut
eteis- 

palvelut

liPunoSTo eSiTyS eSiTyS PalauTeKanaVaT

Ostopäätökseen 
johtava prosessi, 
virikkeet, opastus 
ja myynti

Ostotapahtuma — Miten saada asiakkaat tulemaan teatteriin hieman aikaisemmin? Ja juomaan yhden rentouttavan ennen esitystä?

Kuva 2: Esitysasiakkaan palvelupolku.

Kuva 3: Ostotapahtumien lisääminen palvelupolun varrella.

Esityksen oheiskokemus ja oheistuotteet
Jälkimarkkinointi, 
palvelut, viestintä

2. Saapuminen ja 
eteispalveluiden 
käyttö

3. Kahvila- 
palveluiden 
käyttö

4. Väliaika- 
palveluiden ja 
eteispalveluiden 
käyttö

5. eteispalveluiden 
käyttö ja poistuminen

Esim. ohjataanko  
asiakkaat 
tilaamaan 
ennakolta 
teatteriin 

tullessaan?

Pidempi väliaika? Väliaikatarjoilukärry? 
Olisiko teatterilla mahdollisuutta vähentää 

jonottamista ja lisätä myyntiä?
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7. Palveluidentiteetin kiteytys toimii työvälineenä  
    palveluiden johtamisessa ja kehittämisessä

Palvelumuotoiluprojekteissa voidaan kiteyttää 
palveluidentiteetti, jonka on tarkoitus toimia 
henkilöstön ohjenuorana tämän tuottaessa ja 
kehittäessä palveluita. Kiteytyksen ideana 
on auttaa tuottamaan yhdenmukainen 
asiakaskokemus myös eri kanavissa: verkossa, 
lipunmyynnissä ja kohtaamisissa kasvokkain. 
National Theatren kaupallisten toimintojen 
johtaja Harrison puhui yleisön kokemus 
-ohjelmasta, jossa keskitytään asiakaslähtöiseen 
palvelunäkökulmaan. On hyvin todennäköistä, 
että myös NT:ssä on kiteytetty palveluidentiteetti 
henkilöstön työvälineeksi.

Projektiryhmälle ehdotettiin ideoitavaksi 
palveluidentiteetin kiteytys, ja sellainen syntyi 
yhteisen aivoriihen tuloksena. ”Tunnetila 
tarttuu” päätettiin ottaa liiketoiminnallisten 
palveluiden kehittämisen ohjenuoraksi. 
Palveluidentiteetin kiteytystä ei viestitä 
asiakkaille, vaan se on työväline, jota vasten 
kehitysideoita ja asiakaskohtaamisten 
suunnittelua voi peilata. Voidaan esimerkiksi 
kysyä, miten tunnekokemus saadaan tarttumaan 
asiakkaaseen jo lipunmyynnissä vaikkapa kaksi 
viikkoa ennen esitystä. Millä tavoin voidaan 
tukea teatteriesitykseen liittyvää tunnetilaa tai 

teatterin erityislaatuisuutta? Palveluidentiteetin 
kiteytystä tulisi tarkastella palvelupolun eri 
vaiheissa. Millä tavoin mikäkin vaihe tukee 
palveluidentiteettiä – vai tukeeko? Entä millaisia 
uudet palvelut edistäisivät tunnetilan välittymistä 
teatterissa ja miten niitä voitaisiin kehittää? Miten 
oheispalveluilla saadaan välitettyä esityksen 
tunnetilaa?

Jos työvälineeksi otetaan palveluidentiteetin 
kiteytys, ”Tunnetila tarttuu” näkyisi esitteiden 
sisältöjen ja ulkoasun valinnassa, henkilökunnan 
toiminnassa ja tiloissa yhdenmukaisena, samaa 
tavoitetta toteuttavana linjana. Sen jälkeen, 
kun palveluidentiteetti määritettiin, sitä ei 
muunnettu TTT:ssä konkreettisiksi teoiksi 
eikä siirretty esitteisiin, tiloihin, verkkosivuille 
ja henkilökunnan toimintaan. Sen sijaan 
markkinointiosasto otti termin markkinoinnissa 
käyttöönsä ja käytti sitä viestinnässään  
(ks. kuvat 4 ja 5).



HanKeraPorTTi  –  TeaTTeri KauPalliSena liiKeToiMinTana: TeaTTerin liiKeToiMinnan Ja oHeiSPalVeluiDen KeHiTTÄMiSMaHDolliSuuKSia   16  

Kuvat 4 ja 5: Palveluiden kehittämisen sisäistä työvälinettä eli palveluidentiteetin kiteytystä ei otettu 

johdonmukaisesti käyttöön palveluiden kehittämisessä. Sen sijaan markkinointi hyödynsi slogania. 



HanKeraPorTTi  –  TeaTTeri KauPalliSena liiKeToiMinTana: TeaTTerin liiKeToiMinnan Ja oHeiSPalVeluiDen KeHiTTÄMiSMaHDolliSuuKSia   17  

8. Teatterin liiketoimintamahdollisuuksia 

TeaTTerin liiKeToiMinnal-

liSTen PalVeluiDen Tulon-

HanKinTaKeinoT VoiVaT 

laaJaSTi aJaTelTuna olla eSiM. 

SeuraaVia: 

1)   Sponsoritoiminta 

2)   Palvelukorit yritysasiakkaille 

3)   Uudenlaiset yhteistyömallit  
       yritysten kanssa 

4)   Palvelukorit yleisölle

5)   Kahvilatoiminta

6)   Ravintolatoiminta

7)   Erillisen yritystilan rakentaminen  
       ja sen vuokraaminen.  
       Vuokraamisen yhteydessä tilan  
       koristelu- ja lavastuspalvelut

8)   Kesäisin kahvilatoiminta ulkona 

9)   Yrityksille järjestettävät työpajat

10) Teatterishop

11) Tilojen vuokraaminen kesäisin

Teatteri voisi hyödyntää museoiden jo 
huomaamaa mahdollisuutta: kauppa voi 
olla elämyksiä täynnä kuten itse teatterikin. 
Shop voi profiloitua seutunsa parhaaksi 
lahjatavarakaupaksi: sellaiseksi, josta tullaan 
ostamaan niitä persoonallisia aarteita, 
joita ei muualta saa – itselle ja muille, 
henkilökohtaisiksi lahjoiksi ja liikelahjoiksi.

Käytännössä tämä voi tarkoittaa mm. 
tuotevalikoiman ammattimaista valikointia  
niin, että se kattaa itse esitystä laajemman 
ja syvemmän teeman. Esimerkiksi Kulkuri-
näytelmän innoittamana kaupassa voisi olla 
tarjolla Hollywood-teeman mukaisia tuotteita 
Chaplinia laajemmin.

Jos näytelmä liittyy Wall Streetiin, myynnissä 
voisi olla pörssimaailmaan liittyvää kirjallisuutta 
ym. tuotteita. Teatterin taika voidaan 
kaupallistaa nykyistä kokonaisvaltaisemmin, ja 

liiKeToiMinnalliSTen PalVeluiDen aSiaKKaiDen arKKiTyyPPeJÄ KÄyTeTTiin 
ProJeKTiSSa iDeoinnin TyÖVÄlineenÄ. eSiMerKiKSi KoKeMuKSia JanoaValle 
iDeoiTiin TeaTTeriSHoP-TuoTe. KauPPaa ei aJaTella Vain aJanKoHTaiSeen 
eSiTyKSeen liiTTyVien T-PaiToJen Ja MuKien MyyJÄnÄ.

sen kautta voidaan vedota myös asiakkaisiin, 
jotka eivät (ainakaan vielä) edes käy 
näytöksissä. Kauppa on helppo ja vetoava tapa 
hankkia itselleen pala taiteen maailmaa.

”Maistiaisten” kautta sitoutuminen voi ajan 
myötä syventyä, ja ”henkilömedian” kautta 
kaupasta ostetut tuotteet markkinoivat teatteria 
aidosti kiinnostavana paikkana. Kaupan 
tavoitteena on siis tuotevalikoima, joka kilpailee 
kaupunkinsa kiinnostavimpien liikkeiden 
kanssa.

”Tunnetila tarttuu” olisi luonteva konsepti koko 
kaupalle. Tavoitteena ja mahdollisuutena olisi 
silloin saada kohderyhmä ajattelemaan: ”Sieltä 
saa ostaa tuotteita, jotka tartuttavat saajaan 
valitsemani tunnetilan – ilon, melankolian, 
kauhun, jännityksen... Tuotteet on luokiteltu 
tunnetilojen mukaan.”
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Suomessa museokauppa osana 
museokokemusta ottaa vasta pieniä askelia. 
Museokaupan mahdollisuuksia voidaan 
tarkastella erikoiskaupan lähtökohdista. 
Useista kohteista on vaikeaa saada selkeää 
dokumentaatiota tuloksesta, sillä useissa 
museoissa kauppaa ei tarkastella omana 
toimintonaan. 

Museoiden yhteydessä toimivat ”kaupat” 
voidaan jakaa kolmeen kategoriaan: 
1) museokioskit, 
2) ulkopuolisen toimijan ylläpitämä kauppa ja 
3) museon itsensä ylläpitämä museokauppa. 

Museokioski on nimensä mukaisesti pieni 
tila, josta asiakas voi lunastaa pääsylipun 
lisäksi mahdollisesti näyttelyaiheisen julkaisun 
tai postikortin. Kioskia ylläpitää yleensä joku 
henkilökuntaan kuuluva henkilö, jolla on 
museossa muitakin tehtäviä, kuten kahvilan 
toiminnasta huolehtiminen. Tuotevalikoimat ja 
katteet ovat pienet. 

ulkopuolisen pitämä kauppa, esim. 
Valtion taidemuseoiden kohdalla Kiasman ja 
Ateneumin tiloissa liiketoimintaa on pitänyt 
Rosebud Books -kirjakustantamo. 

Museokauppoja, jotka ovat museoiden 
itsensä ylläpitämiä ja pystyvät toimimaan 
omana yksikkönään, on harvassa. Viime 

TieToa MuSeoKauPPoJen liiKeToiMinnaSTa

kuukausiin asti niitä ovat olleet mm. nykytaiteen 
museon Emman museokauppa, Designmuseon 
museokauppa ja Helsingin taidemuseon 
museokauppa. 

Oikein ja ammattitaitoisesti johdettuna 
museokauppa voi jatkaa kävijän elämystä 
ja mahdollistaa näyttelykäynnin jakamisen 
muiden kanssa. Itse näyttelykierros on erittäin 
subjektiivinen kokemus, jossa hiljentymisellä 
on oma merkityksensä. Ammatillisesti hoidettu 
museokauppa vaati näyttävää tilaa, selkeää 
tuote-esittelyä sekä konseptin, joka on 
vuorovaikutteinen näyttelypolitiikan kanssa. 
Tilan tulee olla myös välittömässä yhteydessä 
näyttelyyn, jotta kokonaiselämys säilyy ilman 
häiriötekijöitä.

Lyhyesti voidaan kuitenkin todeta, että toiminta 
on merkittävä tulonlähde, jos se on taitotiedolla 
rakennettu ja sen hallinta on määrätietoista.

Helsingin taidemuseossa museokaupan 
tuotto on ollut 28–35 prosenttia 
omarahoitusosuudesta (ks. taulukko 1).

Omarahoitusosuudella tarkoitetaan 600 000 
euron rahoituserää, joka viraston on hankittava 
itse pääsylipputuloilla ja Helsingin taidemuseon 
tapauksessa kaupan myynnillä. Prosenttiosuus 
on vaihdellut hieman vuosittain ja on 
verrannollinen maksavien asiakkaiden määrään.

Ilmaisuus ei nosta kaupan tuottoa, vaikka 
niin usein kentällä kuulee sanottavan. Tässä 
pitää muistaa, millä mittarilla mitataan ja mikä 
on asteikko. Myyntitapahtumia saattaa olla 
enemmän, mutta ostosummat ovat pieniä, 
euron tai kahden luokkaa.

(Lähde: Sari Niiniluoto, Helsingin taidemuseo)

TuloT                       
Myymälä 

avattiin

2010 2011 2012 2013
Muu myynti Myymälä (EUR) 68 930 241 061 203 151 141 128
Pääsylipputulot Taimu (EUR) 351 315 726 558 747 691 537 838

Taulukko 1: Esimerkki museokaupan tuotoista (Lähde: Helsingin 
taidemuseo, talous- ja hallinto-osasto).
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Kuva 6: Teatterishop, National Theatre, Iso-Britannia.
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9. asiakastarpeiden jaottelu erilaisiin  
    asiakas-arkkityyppeihin

Projektin alussa määriteltiin neljä teatterin 
liiketoiminnallisten palveluiden asiakas-
arkkityyppiä tai kärkikäyttäjää. Kuvausten 
tarkoituksena on tuoda esiin erilaisten 
asiakastyyppien tarpeita ja motiiveja 
käyttää ja ostaa teatterin palveluita. 
Arkkityypit tuotettiin projektissa 
työvälineeksi, jonka avulla voidaan ideoida 
ja arvioida uusia palveluita.

Kuvauksia täydennettiin projektin päätyttyä 
projektin tuottaman kokonaisymmärryksen 
pohjalta. Arkkityypit ovat työvälineitä, 
kiteytyksiä tulevaisuuden palveluiden 
ostajien tarpeista ja motivaatiosta käyttää ja 
ostaa palveluita.

Neljä erilaista arkkityyppiä kuvaavat heidän 
potentiaalisen suhteen teatterin tarjoamiin 
liiketoiminnallisiin palveluihin:

Ensimmäinen arkkityyppi kuvaa kokemuksia 
janoavaa teatterin esityksiä katsovaa 
asiakasta. Kokemuksia janoava 
on tottunut muiden palveluntarjoajien 
kanssa toimiessaan siihen, että palvelun 
käyttäminen on kokemuksellista. 
Kokemuksia janoava ostaisi mielellään 
teatterista kirjoja ja muita teatterishopin 
tarjoamia tuotteita. 

Faniostaja on ryhmämyynnin vakioasiakas, 
joka käyttäisi mielellään ryhmänsä kanssa 
enemmän teatterin tarjoamia palveluita: 
ostaisi lounaita ja fanituotteita. Faniostaja 
tilaisi mielellään fanituotteita myös suoraan 
verkosta. 

Kiireinen B-to-B asiakas on tyypillisesti 
henkilö, joka vastaa yrityksessä koulutusten, 
TYHY-päivien ym. tilaisuuksien tilaamisesta. 
Hänellä ei ole liiemmin aikaa perehtyä ja etsiä 
tietoa, vaan hän haluaa, että ostaminen tehdään 
hänelle helpoksi. Tiedon ja palveluiden pitää olla 
helposti saatavilla. 

avoin yhteiskehittelylle taas on yrityksessään 
johtavassa asemassa ja näkee yhteistyösuhteiden 
rakentamisessa monenlaisia mahdollisuuksia: 
sponsorisopimuksen, kumppanuussuhteen ja 
erilaisten osaamisalueiden yhteensaattamisen. 
Avoin yhteiskehittelijä olisi valmis kehittämään 
teatterin kanssa syvyysasteeltaan erilaisia 
yhteistyösuhteita, mikäli siihen tarjoutuisi 
mahdollisuus. 
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Kokemuksia janoava  
– Teatterissa epäsäännöllisen säännöllisesti käyvä

“Olisi kiva kokea teatterissa 
muutakin kuin itse esitys”  

Käyn vuoden aikana katsomassa 
vähintäänkin muutamia esityksiä. 
Ostan yleensä liput etukäteen ja 
väliajalla sitten väliaikatarjoilua. 
Teatterissa ei tarjota minulle mitään 
muuta ostettavaa. Teatterissa ei 
ole erillistä teatterishopia, jossa 
voisi hypistellä meneillä oleviin 
esityksiin, teatteriin ja elämään 
liittyviä merkkiteoksia. Olisi hienoa, 
jos shopissa olisi myös muuta pientä 
näppärää ostettavana.

Voisin myös ostaa yksityishenkilönä 
mitä hulluimpia uusia tuotteita 
mieheni tai isäni syntymäpäiville.
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Faniostaja 
– Ryhmämyynnin kautta tuleva vakioasiakas

”Miksemme voi käydä 
teatterissa edullisella 
soppalounaalla lauantaina 
ennen esitystä?”
 

”Ostaisin mielelläni teatteriin, 
esitykseen tai näyttelijöihin 
liittyviä fanituotteita. Erillinen 
ostospiste teatterilla olisi 
hyvä. Mainiota olisi myös, 
jos tuotteita saisi ostettua 
suoraan verkosta.”
 
Käyn TTT:ssä puolivuosittain 
osana yrityksemme 
teatteriryhmän järjestämää 
matkaa. Matkustamme täältä 
Helsingistä Tampereelle. 
Maksamme teatterille liput. 

Bussijärjestelyt hoidetaan 
muuta kautta. Käymme myös 
Tampereen keskustassa yleensä 
soppalounaalla. Soppalounaalla 
käymme hinnan vuoksi. Emme 
halua käyttää lounaaseen 
paljoakaan rahaa.

Tunnen teatterin näyttelijät hyvin, 
ja esityksiä on mukava tulla 
katsomaan, sillä näen, miten 
näyttelijät sillä kertaa suoriutuvat.
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Kiireinen B-to-B-asiakas 
– Henkilövalmennuksia etsivä ja tilaava

”Henkilöstölle suunnattujen 
palvelujen pitää olla yritysten 
näkökulmasta uskottavia”
 
”Ostamisen pitäisi olla 
helpompaa meille, 
asiakkaalle: ’Tervetuloa 
teatteriin, me hoidetaan 
kaikki’.”
 
Toimin tulospaineisessa 
yrityksessä. En ole tietoinen 
siitä, että teatteri tarjoaa 
henkilöstökoulutuksia tai 
työpajoja, tai en osaa etsiä 
kyseisiä palveluita teatterista. 
Mikäli tällaiseen lähdettäisiin, 
kannattaisi verkossa esitellä 
yrityksille ja yksityishenkilöille 

tarjottavat palvelut erikseen. 
En jaksaisi etsiä palveluita 
kovinkaan pitkään. En myöskään 
tunne teatterin palvelutarjontaa 
kovinkaan hyvin, edes 
yksityishenkilönä.
 
Henkilöstölle tarjottavien 
työpajojen ideahan on enemmän 
kuin loistava. Palveluiden 
toteutuksen pitäisi olla yritysten 
näkökulmasta uskottavaa. 
Palveluiden tilaajan pitää voida 
luottaa siihen, että palvelu on 
yritysten kannalta uskottavaa, ja 
onnistuminen on alusta loppuun 
saakka enemmän kuin tärkeää. 
Onnistumisen kokemukset 
syntyvät yllätyksellisyydestä.
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Avoin yhteiskehittelylle 
– Yrityksen kumppanuuksien hoitaja

”Teatteri voisi tuoda 
palvelunsa yritysten luo” 

Toimin yrityksessämme 
päättävässä asemassa, ja 
minua kiinnostaa erityisesti 
yrityksemme tasolla 
kumppanuudet ja yhteistyökuviot 
sekä henkilöstön keskinäisen 
yhteistyön kehittäminen. 
Kyllä minua kiinnostaisi tehdä 
teatterin kanssa uudenlaista 
yhteistyötä – siitähän syntyisi 
uusia markkinointitapoja ja 
TYHY-päivän toteutuksia. 
Luulen, että yhteistyön 
rakentamista jarruttaa teatterin 
itsensä tapa toimia ja määritellä 
itsensä ja toimintaympäristönsä. 

Tämä on kovin harmillista, 
sillä olisin teatterin uskollinen 
yhteistyökumppani. Koen TTT:n 
”omaksi teatterikseni”. Jos 
teatteri tuotteistaisi erillisen 
ja kokemuksellisen yrityksille 
vuokrattavan tilan yritystilaisuuksia 
varten, vuokraisin tilaa aina, kun 
mahdollista.

En kuitenkaan usko, että 
kävisin illallisella teatterissa, jos 
teatterissa olisi ravintola, sillä 
täällä Tampereella on runsaasti 
erittäin hyviä ravintoloita. Teatterin 
ravintolan pitäisi yltää tähän 
samaan, jotta siellä käyminen olisi 
kiinnostavaa.
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10. Pilottikoulutuksen läpivienti

Henkilökunnan ja asiakkaiden kanssa 
tuotettujen työpajojen tuloksena syntyi 
joukko uusia palvelutuoteaihioita. Kahta 
niistä päätettiin lähteä myymään asiakkaille 
(ks. sivut 26 ja 27).  

Palvelutuotteita markkinointiin 
vaatimattomalla hand out -esitteellä  
(ks. kuva 7). Teatterin osallistuessa messuille 
hand out -esitettä jaettiin messukävijöille. 
Messuille uudistettiin myös TTT:n uusi 
yrityspalveluita kuvaava esite. Ideana oli 
ottaa palveluidentiteetin kiteytys käyttöön. 
Pilottikoulutus Solita Oy:lle päästiin 
toteuttamaan kesäkuussa 2013. 

Karismakylpy -palvelutuotetta testattiin 
IT-alan asiakkaan Solita Oy:n kanssa, 
joka maksoi testauksesta täyden hinnan. 
Solitan yhteyshenkilöt tilasivat myynnin 
ammattilaisille esiintymiskoulutusta. 
Solitalaiset kokivat jälkikäteen, että 
koulutuspäivä oli “teambuildingiä”, sillä se 
tiimiytti ryhmää. Koulutuksessa 10-henkinen 
Solitan ryhmä laittoi itsensä likoon. Kuten 
Solitan Liiketoimintapäällikkö Petri 
Suhonen kommentoi jälkikäteen “naurettiin 
itsellemme ja toisillemme”. 

10 henkinen Solitan ryhmä valittiin 
koulutukseen sillä perusteella, että he 
joutuvat “esiintymään” asiakkaille, joko 
isoissa seminaareissa ja pienemmissä 
neuvotteluhuoneissa. Koulutus kehitti 
Suhosen mukaan heittäytymistä ja itsensä 
likoon laittamista. Nykyään hän ainakin itse 
uskaltaa olla “isommin” esiintyjänä paikalla. 

Osa koulutukseen tulijoista oli etukäteen 
ajatellut, että koska he eivät suoranaisesti 
esiinny isoissa saleissa, he vain aikovat 
seurata sivusta harjoitteiden tekoa. Suhosen 
mukaan jopa nämä “sivustaseuraajat” 
tykkäsivät koulutuksesta, sillä he 
huomasivat päivän aikana tekevänsä 
harjoitteita siinä missä heidän yrityksensä 
ammattiesiintyjätkin. Kaikki saivat rohkeutta 
lisää, kertoo Suhonen. Hän myös jatkaa, että 
koska Suomi on menossa yhä enemmän kohti 
palveluyhteiskuntaa tulee kasvokkaisella 
työllä olemaan yhä suurempi merkitys. 
Suhonen väittää: “Sillä on merkitystä kuka 
sulle sitä [palvelua/tuotetta] myy, sillä on 
kasvava merkitys. Paras myyntimies on se 
joka on uskottava ja joka kertoo uskottavan 
tarinan.” Suhonen näkee Karismakylpy-
koulutuksilla olevan markkinapotentiaalia. 

Hän sanoo määrätietoisesti: “Olisin valmis 
ostamaan tällaisia koulutuksia lisää”. 

Kuva 7: Hand out -esite.

ttt-teatteri.fi

TUNNETILA TARTTUU 
- yritysvalmennukset

MILLAINEN ON SINUN ROOLISI? 
– Tiimin hitsaus
Yrityksesi /tiimisi roolitus

Koulutuksessa tuetaan ryhmän tiimiytymistä ja keskinäistä luottamusta teatteriharjoitteiden avulla. 

Välineinä koulutuksessa käytetään teatteria ja teatterin toiminnallisia harjoitteita, joilla varmistetaan 
etteivät aiheet jää ainoastaan puheen tasolle vaan ne viedään samalla käytäntöön. Työpajoissa 
työskennellään hands on -tyyppisesti, jolloin osallistujat saavat vuorovaikutustaitojen ammattilaisilta 
palautetta vuorovaikutuksesta ja tiimin yhteisöllisyydestä. Toteutus räätälöidään sen mukaan miten 
esiintymishaluisia osallistujat ovat. 

MITÄ PALJASTUU MASKIN TAKAA?  
- Karismakylpy

Näyttelijän työvälineitä hyödyntävää esiintymistaitovalmennusta. Omaan esiintyjyyteen ja ilmaisuun 
tutustutaan toiminnallisten harjoitteiden avulla. Harjoitteilla lisätään rentoutta ja itseluottamusta 
sekä harjoitellaan kaaoksen sietokykyä ja hallintaa sanallisten improvisaatiotehtävien muodossa. 
Lisäksi tehdään yksinkertaisia keskittymis- ja kontaktiharjoitteita. 

PILOTTIHANKKEEN YHTEYSTIEDOT

Satu-Mari Korhonen
TheatreWorks Consulting Oy
satu-mari@theatreworks.fi
+358 40 596 1678
www.theatreworks.fi
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Projektissa tuotteistetusta kahdesta tuotteesta tehtiin organisaation sisäiseen ja ulkoiseen käyttöön tarkoitetut tuotekortit: 

Esiintymisvalmennus: ”Mitä paljastuu maskin takaa?”
PalVeluTuoTe 1  — KariSMaKylPy

a. SiSÄinen TuoTeKorTTi

B. ulKoinen TuoTeKorTTi

Kenelle:  Yritykset ja muut työyhteisöt, 
jotka haluavat vahvistua ja erottua 
kovenevassa kilpailussa: erityisesti 
kiireiselle B-to-B asiakkaalle ja avoimelle 
yhteiskehittelijä -arkkityypille.

PalVeluKuVauS:  Karisma on teattereille 
luontaisempaa kuin muille työyhteisöille. 
Esiintymisvalmennuksessa tuodaan ihmisten 
sisäinen palo näkyväksi käyttövoimaksi. 
Valmennus lähtee yksilön aidosta 
ydinminästä – lähtökohta vahvuuksista 
haavoittuvuuksiin kartoitetaan. Sitten 
annetaan rohkeutta ja työkaluja ottaa se 
käyttöön.

aSiaKKaan HuoleT: Suomessa ei 
perinteisesti uskota itsen nostamiseen esille. 
Karisman merkitystä saatetaan vähätellä, 
ja osallistuja voi jopa kokea menettävänsä 
kasvonsa työyhteisönsä silmissä. 
Uskottavuutta on totuttu rakentamaan 
kuivakkuuden, ei innostuksen kautta. 
Onneksi Saku Tuomisen kaltaiset henkilöt 
ovat tuoneet positiivisen karisman esiin 
kauniissa valossa: työyhteisöjen ihanteet ovat 
muuttumassa.

Milloin Huoli nouSee eSille: 
Kun valmennusta myydään.

HyÖDyT:  
Innostuminen ja taidot siirtyvät työhön.
Suomalaisissa työyhteisöissä on paljon 
vahvaa, omaleimaista ajattelua. Este 
menestykselle on nimenomaan kyvyttömyys 
ilmaista itseään vaikuttavasti.

HiSSiPuHe: Koulutuksessa osallistujat 
nostetaan valokeilaan, oman elämänsä 
ja työyhteisönsä innostuneiksi, itseensä 
uskoviksi ja aktiivisiksi toimijoiksi. Karisma 
on jokaisessa ihmisessä sisällä, eikä kukaan 
auta tuomaan sitä pintaan paremmin kuin 
teatteri, karisman ammattilainen.

Suomalaisissa työyhteisöissä on paljon 
vahvaa, omaleimaista ajattelua. Este 
menestykselle on nimenomaan kyvyttömyys 
ilmaista itseään vaikuttavasti.

MarKKinoinTi: Henkilökohtainen myyntityö. 
Poimitaan yrityksiä, jotka voisivat hyötyä 
esiintymisvalmennuksesta. 
Jos sopiva puhemies löytyy, aiheesta 

kannattaa pyrkiä herättämään 
keskustelua myös mediassa: kyseessä on 
yhteiskunnallisesti äärimmäisen merkittävä 
asia.

reFerenSSiT: Solita

MiTÄ: Karisma on jokaisessa ihmisessä 
sisällä, eikä kukaan auta tuomaan sitä 
pintaan paremmin kuin teatteri, karisman 
ammattilainen.

MiKSi: Menestystarinat syntyvät nimenomaan 
ihmisten kautta. 
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Projektissa tuotteistetusta kahdesta tuotteesta tehtiin organisaation sisäiseen ja ulkoiseen käyttöön tarkoitetut tuotekortit: 

Tiimin valmennus: ”Mikä on sinun roolisi?”
PalVeluTuoTe 2  — TiiMin HiTSauS

a. SiSÄinen TuoTeKorTTi B. ulKoinen TuoTeKorTTi

Kenelle: Yritykset ja muut työyhteisöt, 
joiden sisäinen dynamiikka voisi toimia 
paremmin. Tilaajina erityisesti kiireiset  
B-to-B-asiakkaat ja avoin yhteiskehittelijä 
-arkkityypit.

PalVeluKuVauS: Valmennuksessa 
vahvistetaan työyhteisön vuorovaikutusta 
toiminnallisten ja draamallisten harjoitusten 
kautta. Työpajan kesto on muutamasta 
tunnista koko päivään.

aSiaKKaan HuoleT: Yrityksessä saatetaan 
ajatella, että uskottavin koulutus tapahtuu 
“pulpetin” takana istuen ja luennoitsijaa 
passiivisena kuunnellen. Voidaan pelätä, 
että ihmiset eivät heittäydy, koska pitävät 
koko juttua “hörhöilynä” – eli käytännössä 
pelkäävät menettävänsä kasvonsa 
työkavereiden silmissä.

Milloin Huoli nouSee eSille: Teatteriin 
liittyvien ennakkoluulojen myötä.

HyÖDyT: Työpajassa opitaan tuntemaan 
työkavereita paremmin: näkemään, miten 
nämä ajattelevat asioista, ja luottamaan 
enemmän. Sen pohjalta on helpompi ajatella 
asioita yhteisen hyvän, ei oman edun 
näkökulmasta.

HiSSiPuHe: Työyhteisön lukkojen 
avaamiseksi tarvitaan hauskan vapautuneita 
konkreettisia harjoituksia, jotka avaavat 
vieruskaverin näkökulman maailmaan. 
Jo muutama keskittynyt tunti lisää uskoa 
yhteiseen hyvään.

MarKKinoinTi: Henkilökohtainen myyntityö. 
Poimitaan yrityksiä, jotka näkevät tiimin 
vahvistamisen arvon. Tehdään hauska 
muutaman minuutin demovideo, joka antaa 
oivalluksia päivän annista.

reFerenSSiT: –

MiTÄ: Draamallisia ja toiminnallisia 
harjoituksia sisältävä työpaja, joka hitsaa 
tiimisi tiiviimmin yhteen ja saa ajattelemaan 
muita oman itsen sijaan. Sisältää improa ja 
hauskuutta.

MiKSi: Koska yksin olemme heikkoja, mutta 
yhdessä saamme aikaan mitä vain.
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Kuva 8: Solitan henkilökuntaa pilottikoulutuksessa (Kuva: Kari Sunnari, TTT).
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11. Tulokset ja johtopäätökset

Hankkeen tavoitteena oli 
  1   kartoittaa, millaisia palvelupaketteja TTT:llä  
       jo on, ja käydä nykyiset muodot läpi 

  2   kartoittaa talossa olevaa kiinnostusta  
       ja osaamista

  3   kehittää infraa, jolla tiloihin ja nykyisiin  
       palveluihin liittyviä uusia palveluita  
       voitaisiin tarjota

  4   pilotoida paria tuotetta ja tuoda  
       ne markkinoille. 

Tavoitteet toteutuivat seuraavasti:
  1   TTT:n olemassa olevat palvelutuotteet 
ja niiden tuottamiseen liittyvät toiminnot 
ja toimijat kartoitettiin ja dokumentoitiin. 
Tämän seurauksena useita toimintatapoja 
muutettiin virtaviivaisempaan suuntaan. 
Dokumentaatiota on käytetty uusien 
toimintamallien ja palvelutuotteiden 
jatkokehittämisen pohjana. 

kehitettyjä palveluja

TTT:hen oli juuri ennen projektia rakennettu 
remontin yhteydessä VIP-aitiot. Niihin 
kehitettiin projektin aikana useita erilaisia 
myyntikonsepteja. Yksityishenkilöille 
myytävien VIP-pakettien lisäksi aitioissa 

alettiin järjestää mm. yksityishenkilöiden 
syntymäpäiväjuhlia ja yritystilaisuuksia. 
Aitioihin konseptoitiin kokonaisuus, jossa 
joku teatterin taiteellisesta johdosta tai illan 
näytelmän ohjaaja käy toivottamassa vieraat 
tervetulleiksi, minkä jälkeen vieraat nauttivat 
aitiossa näytelmään teemoitetun illallisen, 
katselevat näytelmän ja nauttivat näytelmän 
teeman mukaiset leivoskahvit. Aitiotuotteita 
testattiin yhteistyökumppanien kanssa, ja 
niiden kysyntä on lisääntymään päin.

Aitiotiloihin kehitettiin lisäpalveluja. 
Esimerkkinä mainittakoon, että 
ravintolahenkilökunnassa on työntekijöitä, 
joilla on koulutus sekä viinin- että 
oluenmaistatukseen. Näitä toimintoja 
tarjotaan oheisohjelmaksi teatterikäynnin tai 
illanvieton yhteyteen.

Ravintolapalvelujen menut ja leivokset 
teemoitettiin näytelmien mukaan. Nyt 
kaikkiin suuren näyttämön näytelmiin on 
liitetty näytelmän menu ja näytelmän leivos, 
joita tarjotaan ryhmä- ja yritysasiakkaille 
aina teatterikäynnin yhteyteen. 
Ravintolatuotteiden myynti on otettu osaksi 
lipunmyynnin normaalirutiinia. Samalla, 
kun asiakas ostaa lipun, hänelle tarjotaan 

myös mahdollisuus varata ja maksaa 
väliaikatarjoilu. Ravintolatuotteille laadittiin 
selkeä ja tyylikäs myyntikuvasto, jonka 
avulla asiakas voi tehdä valintansa.

Teatterin kulissikierros tuotteistettiin 
selkeämmäksi paketiksi. Sitä myydään 
aktiivisesti samassa kiinteistössä toimivan 
kokouskeskus Puistotornin oheisohjelmana. 
Kulissikierroksen vetäjiksi koulutettiin lisää 
ihmisiä, ja kysyntä on kasvanut selkästi 
erityisesti yritysten suunnalta.

Teatterin yhteistyötä kokouskeskus 
Puistotornin kanssa tiivistettiin. Teatteri ja 
Puistotorni järjestävät nykyisin säännöllisesti 
yhteisiä aamiaisinfoja, joissa esitellään 
sekä kokouskeskuksen tilat että teatterin 
kokousmahdollisuudet ja VIP-aitiot. 
Aktiivisen markkinoinnin kohteena ovat 
kokouspäivä + teatteri-ilta, kokouspäivä 
+ yksityistilaisuus TTT-Klubilla ja muut 
yhteispaketit.
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  2   Taiteellisen henkilökunnan saatavuus 
maksulliseen palvelutoimintaan todettiin 
vähäiseksi. Näyttelijät ovat kiinni tuotantojen 
harjoituksissa ja esityksissä niin tiiviisti, että 
heillä ei juurikaan ole kapasiteettia toimia 
kouluttajina tai tuottaa ohjelmanumeroita. 
Jos kapasiteettia olisikin, hinnoittelun 
pelisäännöt ovat haastavat. 

  3   Infran kehittäminen:
Teatterin, ravintolapalveluyhtiön ja 
kokouskeskuksen yhteistyömalleja, 
tilankäyttöä ja henkilöstöresursseja on 
kehitetty siten, että palveluja voitaisiin 
tuottaa mahdollisimman tehokkaasti. 
Kokouskeskuksen ja teatterin mahdollisten 
kokoustilojen tarjontaa on yhtenäistetty, ja 
molemmat toimijat tarjoavat toistensa tiloja 
lisäpalveluna asiakkaalle. Toimijat pystyvät 
tarjoamaan yhteistyössä  kokoustiloja 20 
hengen neuvotteluhuoneesta 800-paikkaiseen 
saliin. Palveluita kehitettiin siten, että asiakas 
asioi vain yhden tahon kanssa, vaikka 
palvelun tuottaakin monta toimijaa. Teknisen 
henkilökunnan toimintaprosesseja on 
uudistettu ja uudistetaan edelleen siten, että 
pystytään tuottamaan muitakin palveluja kuin 
teatterituotantoja, esim. juhlatilaisuuksia, 
seminaareja ym.

  4   Henkilökunnan ja asiakkaiden kanssa 
tuotettujen työpajojen tuloksena syntyi 
joukko uusia palvelutuoteaihioita. Kahta 
niistä päätettiin ryhtyä myymään asiakkaille. 
Karismakylpy -palvelutuotetta testattiin IT-
alan asiakkaan Solita Oy:n kanssa.

Johtopäätökset
Kehittämisprojekti on aina vain 
kehittämisprojekti, jolla on oma elinaikansa. 
TTT:n kanssa tehdyssä liiketoiminnallisten 
palveluiden kehittämisessä päästiin hyvään 
alkuun. Projektissa kehitettiin monia 
ideoita ja toimintamalleja, joista osa otettiin 
käyttöön ja osa jäi jatkokehiteltäväksi. 
Projektiryhmälle muodostui prosessissa 
suunta ja yhteinen intressi tuottaa uusilla 
työtavoilla liiketoiminnallisia palveluja.

Projektissa määriteltiin liiketoiminnallisesta 
tulokulmasta katsottuna neljä potentiaalista 
asiakas-arkkityyppiä. Projektin päätyttyä 
arkkityyppikuvauksia täydennettiin. 
Arkkityyppien on tarkoitus toimia 
työvälineenä uusien palveluiden ideoinnissa 
ja suunnittelussa, sillä arkkityypit kuvaavat 
eri potentiaalisten asiakasryhmien tarpeita 

ja motivoitumista suhteessa tuotettaviin 
palveluihin. Arkkityyppejä voidaan 
hyvin käyttää myös muiden teattereiden 
palveluiden kehittämistyössä. 

Seuraavana TTT:n entisen teatterinjohtajan 
kiteytys siitä, mitä projekti hänen mielestään 
tuotti: 

“Pilottikoulutus saatiin yritysasiakkaalle 
aikaiseksi. Tajuttiin myös että omalla 
henkilökunnalle yrityspalveluiden 
tuottaminen on vähän hankalaa. Projekti 
toi tietoa mitä firmat oikeasti haluavat 
yhteistyöltä. Tuotti myös esimerkkituotteita 
joita itse tuotettiin ideoimalla ja osaa taas 
yritysten kanssa.”
 
Suokas tuo haastattelulainauksessa hyvin 
esille, että projektissa huomattiin, että 
uusien palvelutuotteiden tarjoaminen on 
aikataulusyistä hankalaa, jos niihin liittyy 
omaa henkilökuntaa.
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Haasteet hankkeen aikana
Haastavaa tuotteiden luomisessa on ollut 
henkilöstöresurssien niukkuus ja aikataulujen 
yhteensovittamisen vaikeus erilaisten 
tapahtuminen ja tilaisuuksien järjestämisessä. 
Vaikka projektissa syntyi paljon ideoita 
lisätulojen hankkimiseksi, ongelmaksi 
muodostui niiden haastava kaupallinen 
hyödyntäminen kustannustehokkaalla 
tavalla. Kustannustehokkuus tarkoittaa tässä 
erityisesti sellaisia tuotteita ja paketteja, 
joiden toistettavuus on mahdollisimman 
tehokasta ja joissa ryhmäkoot ovat riittävän 
suuria. 

Jossain määrin haasteellista projektissa oli 
se, että siinä pyrittiin luomaan kaupallista 
liiketoimintaa perinteiselle ja taiteeseen 
keskittyvälle toimialalle. Havaittiin, että on 
tärkeää tehdä myös ns. sisäistä markkinointia 
omalle henkilökunnalle: ”projekti ja sen 
tulokset tuovat mahdollisuuden hankkia 
lisätuloja teatterille taiteen tekemistä 
varten”. Henkilökunnan sitouttaminen 
projektiin jäi puutteelliseksi.

Projektin toteuttamista viivästytti jonkin 
verran myös sen aikana tapahtuneet 
henkilöstömuutokset, erityisesti projektin 
vastuullisen johtajan vaihtuminen. 

loppuhaastattelut
Projektin päätteeksi haastateltiin yhteensä 
kuutta teatterin työntekijää ja neljää 
asiakasta, joiden kanssa projektissa tehtiin 
yhteistyötä.

Valtaosa hankkeeseen osallistuneista 
teatterilaisista koki hankkeen lähtökohdan 
tarpeelliseksi ja positiiviseksi: on tärkeää, 
että teatterit kehittävät ansaintamallejaan ja 
palvelujaan. Prosessiin koettiin liittyneen 
uuden oppimista mutta myös organisatorisia 
haasteita: hankeorganisaatio muuttui kesken 
matkan. 

Uusien palvelujen todeksi tekemiseen 
koettiin tarvittavan ennakoitua enemmän 
resursseja. Teatterin ydintehtävä on 
painoarvoltaan niin iso, että se vie kaikki 
resurssit. 

Tiimiin kaivattiin ihmistä, jonka tehtävä 
olisi saada asiat tapahtumaan: sovittaa 
yhteen palaset, kuten aikataulut, näyttelijät, 
työehtosopimukset – ja ylipäätään kunkin 
asiakkuuden ja palvelun yksilölliset 
yksityiskohdat. Oman toimen ohessa se 
tuntui vaikealta. 

Teatterin nykyisen taloustilanteen koettiin 
vaikuttavan myös mahdollisuuteen 
tuotekehityksen tekemiseen palvelupakettien 
osalta. Vain ns. varmasti toimivalta 
vaikuttavien ja vähän alkupääomaa vaativien 
kehitysideoiden toteuttaminen tuntui 
mahdolliselta.

Johdon ja henkilöstön luottamuksen 
vahvistumisen ja työtyytyväisyyden 
lisääntymisen osalta haastatteluissa nousi 
esiin kahdenlaisia näkemyksiä: osan 
mielestä se, että asioita ylipäätään tehdään 
yhdessä porukalla, jolla ei muuten yleensä 
kokoonnuttaisi, on positiivinen asia. Lisäksi 
se, että ihmisiä kuunnellaan ja he voivat 
vaikuttaa, on aina myönteistä.

Asiakastyöpajaan osallistuneiden 
jälkikäteishaastatteluista poimintoja:

”Tottakai kiinnostaa. Ne mitä siellä 
työpajassa pohdittiin ja mitä tuli 
esille. Ilman muuta, jos vain on rahaa. 
Kulunsäästötavoitteet tiukat nyt.”

Tämä kommentti kuvaa hyvin 
asiakastyöpajaan osallistuneiden keskeisintä 
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palautetta: teatterin mahdollisuuksiin 
suhtauduttiin innostuneesti ja avoimin mielin. 
Taide- ja teatterialan tulevaisuuteen uusien 
palvelujen tuottajana uskottiin: niillä on 
kyky järjestää ainutlaatuisia kokemuksia. 
Vaikka työpajassa esiteltyjä, keskusteltuja 
ja luotuja palveluaihioita oli valtava määrä, 
niihin kaikkiin suhtauduttiin yleisesti 
ottaen positiivisesti: toki jokaisella oli omat 
suosikkinsa.

”Ostamisen pitäisi olla entistäkin helpompaa 
meille, asiakkaalle: ʼTervetuloa teatteriin, me 
hoidetaan kaikkiʼ.”

Teatterilaisten itsensäkin mukaan heidän 
tarjoamiaan palveluja ja mahdollisuuksia 
tunnetaan huonosti. Kun jo ihan 
perustuotteidenkin tunnettuuden kanssa on 
haasteita, vielä kriittisempi tilanne on aivan 
uusien palvelujen suhteen - jos ei tajuta 
teatterin tarjoavan edes englanninkielistä 
stand upia, miten sen voisi kuvitellakaan 
tarjoavan vaikkapa johtajakoulutusta.

”Ostaisin meille räätälöidyn valmennuksen 
ja coachauksen jossa ei ole ulkopuolisia.”

Tiiminrakennuksessa ja koulutuksessa 
koettiin teatterilla olevan paljon kilpailua: 
uskottavuus pitäisi lunastaa jotenkin. 
Joka tapauksessa koettiin, että kalliita 

”yleisguruja” (Sarasvuo) kiinnostavampaa 
on juuri kyseiselle yritykselle ja porukalle 
mietitty koulutus.

”Olis kiva, että näyttelijät tulisivat meidän 
tiloihin.”

Kiinnostusta herätti se, että teatterit toisivat 
palvelunsa yritysten luo.

”Suurimpana esteenä palvelujen 
tuottamiselle on varmaan just sen oman 
taiteen kaupallistamisen. Kun puhutaan 
rahasta ja taiteesta samalla.”

Esteeksi uusien palvelujen syntymiselle 
nähtiin asenne pikemminkin kuin kyky.
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12. Mitä projektin jälkeen?

Seuraavassa hahmotellaan projektin oppien 
esiintuomista, jotta muillakin teattereilla 
olisi mahdollisuus ottaa käyttöönsä 
projektin tuottamaa tietoa.

Jos teatteri lähtee kehittämään 
oheispalveluiden liiketoimintaa, voisi 
sen toteuttaa vastaavanlaisella mallilla 
kuin mitä The National Theatre on 
tehnyt: ravintolatoiminta, paketit ja koko 
liiketoiminta olisivat yhden henkilön 
johdettavana. 

Raportissa kuvatut palvelupolku, asiakas-
arkkityypit ja palveluidentiteetin kiteytys 
ovat toimivia työvälineitä, joita voidaan 
käyttää olemassa olevien ja uusien 
palveluiden ideoinnissa apuna. 

Hanke tuotti runsaasti hiljaista 
tietoa teatterin oheispalveluiden 
liiketoiminnallisista mahdollisuuksista. 
Hankkeen päättyessä tekijät ovat miettineet, 
missä foorumissa voitaisiin hankkeen 
päätyttyä jakaa kollegiaalisesti hankkeessa 
tuotettua tietoa ja sen aikana opittuja asioita. 
Suokkaalta kysyttiin, käydäänkö alalla 
yleisesti liiketoiminnallisiin palveluihin 

liittyvää keskustelua, ja ellei käydä, niin 
miksei ja mistä pitäisi puhua. Suokas vastasi:
 
”Ongelma on siinä, että sitä 
liiketoimintakeskustelua yritetään käydä 
väärillä foorumeilla. Näistä ei pidä puhua 
taiteellisissa tilaisuuksissa vaan sellaisten 
ihmisten kesken, jotka pystyvät erottamaan 
taiteen ja liiketoiminnan: tätä keskustelua 
haluavat käydä talousjohtajat, johtajat, 
markkinointi ja ravintolapäälliköt. – – 
Sopivaa foorumia ei ole. Sellainen pitäisi 
olla, ja aiheena pitäisi olla ’teatterin ei-
taiteellisen liiketoiminnan kehittäminen ja 
oheispalvelujen tuotteistaminen’.”

Projektin lopputuloksena kehitettyjä 
palveluideoita: elämyspaketit (TYHY, 
juhlat), yrityspaketit (kokous + teatteri), 
kulissikierrokset sekä koulutus- ja 
seminaaripaketit pyritään kehittämään 
ja tuotteistamaan pidemmälle niin, että 
niiden toteuttaminen muodostuu entistä 
selkeämmäksi osaksi ns. normaalia teatterin 
oheispalvelutoimintaa. Keskeisenä tekijänä 
tässä työssä nähdään eri osastojen ja toisaalta 
teatterin ja ravintolayhtiön saumaton 
yhteistyö. Yhteistyön apuvälineenä nähdään 

myös tehokkaampi ja ajantasaisempi  
tiedon hallinta.  

Teatterin heikkenevästä rahoitustilanteesta 
huolimatta liiketoiminnallisten palveluiden 
kehittämistä ei ole yleisesti teatterialalla 
nähty tulevaisuuden ratkaisuna tai sitä ei ole 
ainakaan sanottu ääneen. Suomen Teatterit 
ry:n toimitusjohtaja Tommi Saarikivi 
kommentoi joulukuussa 2013 tehdyssä 
haastattelussa teattereiden taloudellista 
tilannetta ja esitti omasta näkökulmastaan 
teatterin liiketoiminnallisten palveluiden 
kehittämiseen liittyviä odotuksia:

”Vuosina 2013–2014 ammattiteatterikenttä 
on joutunut melkoisen kokonaishaasteen 
eteen, kun kaikki sen kolme 
keskeistä rahoituslähdettä ovat joko 
jämähtäneet paikalleen tai suorastaan 
leikkautumassa, samalla kun henkilöstö- ja 
kiinteistökustannukset jatkavat nousuaan. 
Kun julkiset tuet eivät todennäköisesti 
lähivuosina kehity positiivisesti, on 
teattereiden löydettävä uusia keinoja kehittää 
tulonhankintaansa.”


