
TEATTERIKOKEMUKSEN MUUTOS TULEVAISUUDESSA 

–
KYSELY AMMATTILAISILLE JA KULUTTAJILLE

~ TULOKSET ~

Enhancing the theatre experience - survey for professionals and
consumers



Tiivistelmä työstäni:

Lopputyöni halusi selvittää millaisia muutoksia tulisi tapahtua teattereiden tarjoamassa asiakaskokemuksessa, jotta teatteri koettaisiin 

mielenkiintoisempana paikkana viettää vapaa-aikaa. 

Lopputyöni kuului kolme kyselyä liittyen teatterin tulevaisuuden muutoksiin; yksi kysely oli suunnattu Suomen teatterikentällä toimiville liitoille, keskuksille ja 
opetuslaitoksille, toinen kysely Suomen VOS -teattereille, mukaan lukien tanssiteatterit, Suomen Kansallisteatteri sekä Suomen Kansallisooppera. Kolmas 
kysely oli suunnattu kuluttajille. Kuluttajille suunnatussa kyselyssä oli osittain eri kysymykset teatterin ei-kävijöille ja teatterissa kävijöille. Lopputyössäni myös 
haastattelin teatteriammattilaisia sekä aktiivisesti teatterissa vierailevia ihmisiä.

Vastauksia kyselyihini sain seuraavasti: (vastauksia/lähetettyjä kyselyjä)
Suomen teatterikentällä toimivat liitot, keskukset ja opetuslaitokset 5/23
VOS-teatterit + Kansallisteatteri ja Kansallisooppera 31/47
Kuluttajille suunnattuun kyselyyn vastasi 408 henkilöä

(Kyselyt ja haastattelut suoritettiin ajanjaksolla toukokuu – syyskuu 2016.) 

Työn lopputulema on, että sekä ammattilaisilla että kuluttajilla on selkeä tahto teatterikokemuksen kehittämiseen. Eri vastaajaryhmien näkemyksissä 
on havaittavissa osittain samankaltaisia näkemyksiä, toki painotuksissa on eroja. Ammattilaiset kokevat, että lisääntynyt yleisötyö, lippujen ja 
palvelujen yhteen paketointi ja digitalisaatio ovat tärkeässä asemassa asiakkaiden houkuttelemiseksi teatteriin tulevaisuudessa. Vastaavasti taas 
kuluttajat näkevät, että teatterin maineen muutos houkuttelevammaksi, monipuolinen yleisötyö, lippujen hintojen aleneminen, lippujen 

ja palvelujen yhteen paketoiminen sekä digitaaliset palvelut ja niiden tuomat muutokset tekisivät teatterista houkuttelevamman paikan 
viettää vapaa-aikaa. 



Lopputulos:

• Katsojakokemus tulee muuttumaan kohti elämyksellisyyttä tulevaisuudessa; teatteriesityksen yhteydessä asiakkaalla on mahdollisuus esim. ruokailla, juoda, 
osallistua työpajoihin tai tavata teatterin työntekijöitä. Myös kolmansien osapuolten palveluja on tarjolla teatteriin tuleville asiakkaille. Selkeästi esillä olevia 
ja varattavia lippujen ja palveluiden paketteja toivottiin vahvasti asiakkaiden suunnalta.

• Katsojilla on kiinnostus nähdä kulissien taakse, seurata harjoituksia ja nähdä muitakin teatterin osa-alueita kuin valmiin esityksen. Samoin katsojat ovat 
kiinnostuneita sitoutumaan tiukemmin teatteriin, esim. teatterikurssien tai -kerhojen kautta. Myös teattereilla on kiinnostusta kehittää omaa yleisötyötään.

• Teatterin pönöttävä ja jäykkä maine elää edelleen asiakkaiden keskuudessa, ihailtavasti teattereilla on yritystä erilaisten teemailtojen, sing-along/dress-
along ja muiden tapahtumien kautta hälventää tätä ennakko-oletusta.

• Asiakkaat kaipaavat teatterilta henkilökohtaista vuorovaikutusta ja teatterin jalkautumista ihmisten arkeen. Myös teatteritilojen, eritoten teatterin 
kahvila/ravintolan viihtyvyys mainittiin useasti liittyen siihen kuinka teatteri koettaisiin houkuttelevampana paikkana viettää aikaa.  

• Teknologinen kehitys synnyttää uusia mahdollisuuksia myös teatterimaailmassa. Uudet tekniset ratkaisut voivat tulevaisuudessa mahdollistaa muun 
muassa uudenlaisen visuaalisen ilmeen teatteriesityksiin, katsojien ja esiintyjien vuorovaikutuksen, parantaa teatteriesityksiin osallistuttavuutta 
tekstityksien ja käännöspalveluiden avulla, mahdollistaa esityksen seuraamisen muualta kuin teatterikatsomosta, sekä edesauttaa markkinointia ja lippujen 
ja muiden palveluiden varaamista sähköisiä kanavia pitkin. Vastauksista ilmeni se ongelma, ettei asiakkaille ole aina selvää mitä näytelmiä missäkin 
teatterissa esitetään. Asiakkaiden toiveena oli nettipalvelu, josta löytyisi teatteriesitykset kootusti (esimerkkinä mainittiin Finnkinon sivut, josta yhdellä 
silmäyksellä näkee sillä hetkellä menevät elokuvat ja niiden esityspaikat). 

• Teatterin ja muiden tahojen tiiviimpi yhteistyö nähdään keinona houkutella uusia yleisöjä sekä laajentaa teatterin palveluja.



Kuluttajille suunnattuun kyselyyn vastaajat:

• 408 vastausta, joista 87 % naisia ja 13% 
miehiä

• Eniten vastauksia tuli ikäryhmästä 25 -
34-vuotiaat

• Geografisesti eniten vastauksia tuli
Uudeltamaalta ja Kymeenlaaksosta

Vastaajien ikähaarukka

Tässä eteenpäin tulosten esittelyssä keskityn ainoastaan kuluttajien (teatterin asiakkaat sekä teatterin ei-kävijät) 
vastauksiin. Jos herää lisäkysymyksiä tai haluat käsiisi koko englanninkielisen lopputyöni, niin ota yhteyttä. Yhteystietoni 
löytyvät tulosten viimeiseltä sivulta. 



Teatterivierailujen määrä:

Kyselyyn vastanneiden ihmisten teatterivierailujen määrä



Teatteriaktiivisuuteen vaikuttavat tekijät:

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Teatteriesityksen sisältö

Teatterin pukeutumis/käyttäytymiskoodi

Teatterilippujen saatavuus

Teatterilippujen hinta

Teatterin saavutettavuus

Esitysten ajankohta

Teatteriseura tai sen puute

Oma vapaa-ajan määrä

Joku muu, mikä?

Teatteriaktiivisuuteen, joko lisäävästi tai vähentävästi, vaikuttaneet tekijät

Lisännyt merkittävästi Lisännyt hieman

Ei vaikutusta kumpaakaan suuntaan Vähentänyt hieman 

Vähentänyt merkittävästi N/A

Joku muu, mikä? Lisännyt merkittävästi

- Esitysten mielenkiintoisuus

- Kutsu
- Teatterikerho, varaukset puolivuotta     
etukäteen

- Muutto toiselle paikkakunnalle

Joku muu, mikä? Lisännyt hieman
- On omia lapsia joiden kanssa katsoa lasten esityksiä
- Oman kunnan teatterin tukeminen
- Iäkkäiden sukulaisten seuraksi lähteminen

Joku muu, mikä? Vähentänyt hieman
- Köyhä puvustus. 
- Markkinointi ei ole tavoittanut relevantilla hetkellä. 
- Teatteriin ei enää pukeuduta eli koen ettei teatteria 

arvosteta ajankohta (kellonaika)

Joku muu, mikä? Vähentänyt merkittävästi
- Oma mielenkiinto teatteria kohtaan yleisesti           
- Paikallisen teatterin ohjelmisto 
- Lastenvahdin puute/järjestely 
- Ohjelmatarjonta
- Muu kulttuuritapahtumat mm standup, elokuva



Teatterikävijöiden toiveet lähitulevaisuuden teatterikokemuksesta jakautuvat seuraavien teemojen alle:

• Monipuolet yleisötyötapahtumat

• Markkinoinnin monipuolistaminen, esim. videotrailerit

• Lippujen hintojen alennus tai erikoistarjoukset (vrt. Finnkinon Superpäivä)

• Lippujen ja palveluiden paketointi

• Esityksen ja ruokailun yhdistäminen (joko teatterilla tai lähiravintolassa)

• Teatterin kahvilan/ravintolan aukioloajat, viihtyvyys ja valikoima

• Väliajan pituuden muutos pidemmäksi

• Mobiilipalvelut

• Teatterin ilmapiirin muutos rennommaksi



Poimintoja kävijöiden toiveista:

“Enemmän esim. Yhdistettyä päivällis-/lounastarjoilua pelkän väliaika kahvin sijaan. ”

” Esityksen syventämistä siten, että ohjaajaa/käsikirjoittajaa/näyttelijöitä haastateltaisiin ennen tai jälkeen esityksen. Tietoa
tekoprosessista ja/tai tarinasta. Tietoa mitä/millaisia tunteita näytelmä on herättänyt tekijöissä. Tietoa miksi on päädytty 
mihinkin ratkaisuun.”

” Hyvä ravintola tai viihtyisä drinkkibaari. Jotain kimppatarjouslippuja esim. naisporukalle. Helppoja lahjakortteja (esim. 
esitys + lasi shampanjaa) jonka voi tulostaa netistä. Lipunmyynnin kulut pois.”

” Enemmän palveluja vähävaraisille ja opiskelijoille. Esim esitysten pääharjoituksiin ja muihin soisi hakea yleisöä vaikka 
sosiaalitoimen, järjestöjen tai opiskelijayhdistysten kautta. Myös teatterien jalkautuminen kaupunkitilaan, esim
performanssien kautta, olisi mahtavaa. Toivoisin ammattiteattereihin myös paikkoja harrastajille. Esim ammattilaisten 
opetusta nuorille.”

” Yleisötyötä ja työpajoja esityksen teemoihin ja maailmaan. ”

” Mahdollisuus ostaa esim. Ruusu lempinäyttelijälle nettisivujen kautta. ”

” Sovellus tai internetsivusto, jossa voisi pitää kirjaa näkemistään esityksistä. Sitten saisi tilastoja teattereittain, 
paikkakunnittain, ohjaajittain, viikonpäivittäin jne” ”Kaikenlaiset mobiilipalvelut: lippujen osto, aikataulut, arvostelut ym
samaan sovellukseen ”

” Mahdollisuus seurata live-streamia tms laadukasta taltiointia esityksestä maksua vastaan. Tämä kiinnostaa erityisesti 
hehkutetuissa ulkomaisissa esityksissä, jonne en luultavasti ikinä pääse, kuten vaikkapa Hamilton..”



Palvelut:

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Mahdollisuus ostaa saman päivän näytöksiin lippuja 

alennushintaan

Mahdollisuus ostaa lippuja ympärivuorokautisesti seitsemänä 

päivänä viikossa

Mahdollisuus ostaa lippuja puhelimeen / muuhun 

mobiililaitteeseen

Mahdollisuus tarkastella kaikkien Suomen teattereiden esityksiä 

ja esityskalenteria yhden internetsivuston avulla

Mahdollisuus käyttää teatterikorttia, jolla tietyn kertamaksun 

maksettua pääsisi katsomaan esim. ilmaiseksi esityksiä, joissa on …

Mahdollisuus ostaa/varata lippujen oston yhteydessä teatterin 

omia (esim. narikka) tai ulkopuolisen palveluntarjoajan palveluja …

Mahdollisuus hankkia tiettyyn teatteriin henkilökohtaisen 

sarjalipun, jolla saa esim. joka viidennen ostetun lipun samalla …

Mahdollisuus asioida henkilökohtaisesti lipunmyyjän kanssa

Millaisia palveluja toivotaan lipunmyynnin yhteyteen:

Kyllä

Ehkä

Ei



Palvelut:

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Mahdollisuus käyttää pukeutumis/pukuvuokrauspalvelua ennen esitystä

Ei-esitykseen saapuvalle seuralaiselle suunnattavaa vaihtoehtoistoimintaa 

esityksen ajaksi

Mahdollisuus meikkaus-, kampaus- tai muuhun ehostuspalveluun ennen 

esitystä

Mahdollisuus käyttää teatterikaveripalvelua. Teatterikaveri lähtee 

pyynnöstä teatteriin mukaan, jos yksin lähteminen tuntuu vaikealta.

Lapsille suunnattavaa toimintaa näytöksen ajaksi

Mahdollisuus tilata kuljetuspalvelu kotoa teatterille ja takaisin lähialueella

Mahdollisuus ostaa kuljetus toisessa kaupungissa sijaisevaan teatteriin 

lipun oston yhteydessä

Teatterilta toivottuja lisäpalveluja:

Kyllä Ehkä Ei



Tulevaisuuden mahdollisuuksia:



Yleisötyö: Vastaajien kiinnostus erilaisia yleisötyötapahtumia kohtaan:

Jostain muusta, mistä? 
Kiinnostaa paljon:
• Teatterimaskeerauskurssi 
• Yhteismatkoja eri teattereihin, 
oopperaan. 
• Erityislasten teatterikoulu 

Jostain muusta, mistä?
Kiinnostaa jonkin verran
• Kantiksille suunnatuista illoista, 
joissa olisi ohjelmistoesittelyä ja 
ruokaa 
• Esitystekniikkaan tutustuminen 



Teatteriesityksen toivottu alkamiskellonaika:

ARKISIN VIIKONLOPPUISIN



Tärkeimmät online-markkinointikanavat TÄLLÄ HETKELLÄ vastaajien mielestä:

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Teatterin omat internetsivut

Teatterin uutiskirjeet sähköpostilla

Mainos internetissä (muualla kuin teatterin omilla internetsivuilla)

Teatterin omat sosiaalisen median kanavat:

Facebook

Instagram

Twitter

Youtube

Muut some-kanavat, mitkä?

Yksityishenkilöiden blogit

Yksityishenkilöiden videoblogit

Kavereiden kirjoittamat kokemukset esityksistä, esim. Facebookissa

Joku muu, mikä?

Joku muu, mikä?

Tärkeä Kohtalaisen tärkeä Ei tärkeä

Joku muu, mikä? Tärkeä
- Lipunmyynnin web-sivut (lippupalvelu, lippupiste, 
yms.)
- Sivustot, joille koottu paikkakunnan kaikki teatteri-
menot s.e. niitä voi hakea esim. päivämäärän mukaan. 
- Mainokset esim. kaupungilla, myös esim facebookissa
tapahtumajärjestäjien tekemät eventit saavuttavat myös 
hyvin, jos kaverit ovat tykänneet. 
- Napchat
- Tumblr

Joku muu, mikä? Kohtalaisen tärkeä
- Mainos Facebookissa
- Netin yleiset keskustelupalstat
- Teatteriarvostelut lehdessä tai netissä



Tärkeimmät online-markkinointikanavat TULEVAISUUDESSA vastaajien mielestä:

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Teatterin omat internetsivut

Teatterin uutiskirje sähköpostilla

Mainos internetissä
(muualla kuin teatterin omilla sivuilla)

Teatterin omat some-kanavat:

Facebook

Instagram

Twitter

Youtube

Muut some-kanavat, mitkä

Yksityishenkilöiden blogit

Yksityishenkilöiden videoblogit

Kavereiden kokemukset esityksestä,
esim. Facebookissa

Joku muu kanava, mikä?

Joku muu kanava, mikä?



Otteita teatterikävijöiden toiveista tulevaisuuden teatterikokemukseen 20 vuoden päähän:

• Teatteria toivotaan lähemmäs ihmisiä, heidän tarpeitaan ja käyttäytymismallejaan. Myös huomioida ne henkilöt, jotka itse 

eivät pääse teatteriin. 

• Tekniikan kehittymisestä tulee osata tulevaisuudessa ottaa enemmän irti, niin visuaalisesti kuin myös katsomiskokemuksen 

apuna (tekstitys/tulkkaus /striimaus / mobiilipalvelut)

• Vuorovaikutteisuus sekä teatterin jalkautuminen ihmisten pariin mainittiin useasti

• Ehdotettiin teatteriesityksille uusia muotoja, esim. lyhytnäytelmiä, sing-along musikaaleja ja journalistista teatteria. Yksi

ehdotus oli yhteistyö teatterin ja (digitaalisten) pelikehittäjien välillä. 

• Toive esteettömyydestä ja helposta saavutettavuudesta eri käyttäjäryhmille, mukaanlukien myös rahalliset esteet.

• Esityksiltä toivotaan monipuolista sisältöä.



EI-KÄVIJÄT

Lopputyössäni määritin teatterin ei-kävijäksi henkilön, joka ei ole vähintään muutamaan
vuoteen käynyt teatterissa.

Ei-kävijöiden näkemykset kuinka teatteri koettaisiin houkuttelevammaksi paikaksi viettää vapaa-aikaa
jakautuvat seuraavien teemojen alle:

• Teatteriesitysten sisällön muutos

• Lippujen hintojen alennukset /erikoistarjoukset

• Houkuttavampaa markkinointia ja viestintää asiakkaiden suuntaan

• Lisätä teatterin järjestämiä lisäpalveluja

• Teatterin mainetta tulisi uudistaa



EI-KÄVIJÄT

Poimintoja ei-kävijöiden vastauksista:

“Koen, että teatterissa on tietynlainen kulttuuri, johon en koe kuuluvani. Toisin sanoen, koen teatterin liian 
jäykäksi ja hienoksi paikaksi”

”Kunnolliset pysäköintimahdollisuudet ja lastenhoitojärjestelyt”

”Teatteritoiminta on liian hajautunutta. Pitäisi olla jokin yksi nettisivu josta näkisi kaikki tietyn alueen 
esitykset ja pystyisi varaamaan lippuja niihin. Esim. elokuviin mentäessä tiedän, että menen Finnkinon sivuille 
katsomaan mitä leffoja tällä hetkellä pyörii. Teatteriesityksissä ei ole samanlaista monopolia, joten en tiedä 
millaisia esityksiä teatterissa menee.”

”Lähemmäksi tulo, paikallisuus”

” Edullisemmat liput, heikompi kynnys niin että tuntee itsensä tervetulleeksi : tuntuu että yleisö on tietynlaista 
väkeä ja itse erottuu joukosta. Houkuttelevuutta esim. mainontaa lisäämällä ja kohdistamalla: en välttämättä 
jaksa syventyä teattereiden omiin lehtiin mutta houkutteleva tv -mainos saattaisi ajaa minut teatteriin. 
Näytelmiä voitaisiin mainostaa enemmän samaan tyyliin kuin elokuvia eli ns. trailereiden avulla. ”

”Yhdistetään populaari/geekkulttuuria esim leffamusaa livenä. Parempi tiedotus ja kampanjahintoja kuten 
kinolla on mm. Superpäivä”



EI-KÄVIJÄT: Millaiset tapahtumat houkuttelisivat teatteriin (muut kuin teatteriesitykset):



TANJA SILVENNOINEN
040-56 245 67

tanja.silvennoinenn@gmail.com
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

Kiitos vastauksistanne ja avustanne opinnäytetyöni kanssa!

Jos haluatte työstä lisätietoja tai lukea englanninkielisen lopputyöni, ottakaa yhteyttä!


