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Organisaation toiminnan yhtenäisyyden säilyttäminen ja yksilölliseen luovuuteen
kannustaminen aiheuttavat perusjännitteen teatterin johtamisessa. Tarkastelen tätä jännitettä
tutkimalla teatterin teatterin toimijoiden erilaisia perustehtäväkäsityksiä ja erilaisia
näytelmätyöryhmän johtajuusprosessiin kohdistuvia odotuksia. Tutkimuksen tavoitteena on
selvittää, miten teatterin johtamisongelmat näyttäytyvät jaetun johtajuuden valossa. Tällä
tavalla pyrin kartoittamaan, miksi ja miten jaettu johtajuus toimii teatterin johtamisessa.
Jaetun johtajuuden elementtien toimivuutta voidaan soveltaa muihinkin organisaatioihin,
jotka kannustavat työntekijöitään luovuuteen ja innovatiivisuuteen.

Tutkimuksessa on haastateltu kahdeksaa teatteriorganisaatiossa työskentelevää henkilöä:
teatterinjohtajaa, ohjaajia sekä taiteellisen, teknisen ja hallinnollisen henkilökunnan
edustajia. Haastattelut suoritettiin teemahaastattelulla. Lisäksi observoin
näytelmäharjoituksia ja kävin keskusteluja sekä haastateltavien että muiden teatterin
työntekijöiden kanssa. Kohdeorganisaationa oli Hämeenlinnan kaupunginteatteri.

Tutkimuksella oli kaksi selkeää päätulosta. Ensinnäkin perustehtäväkäsitykset poikkesivat
toisistaan neljällä ulottuvuudella eikä yhtenäistä perustehtäväkäsitystä ollut mahdollista
muodostaa. Organisaation toiminnan yhtenäisyys on saavutettava toisin. Jaetun johtajuuden
auditiiviset lähtökohdat auttavat toiminnan yhtenäisyyden saavuttamisessa. Toiseksi jaetun
johtajuuden elementit loivat myönteisen kehän luovuudelle näytelmätyöryhmässä. Jaettu
johtajuus edellytti hyvää tunnelmaa, luottamuksen syntymistä ja epävarmuuden sietoa. Siitä
seurasi puolestaan, että näytelmää rakennettiin yhdessä palauteprosessissa, joka johti
edelleen jaetun johtajuuden elementtien vahvistumiseen. Toisin sanoen jaettu johtajuus
käsittää elementtejä, jotka auttavat toiminnan yhtenäisyyden säilyttämisessä ja edistävät
luovuutta työryhmässä.

Tässä tutkimuksessa osoitettiin, että jaettu johtajuus tarjoaa toimivia elementtejä teatterin
johtamisessa. Johtajan ja johdettavien vertikaalisen johtajuussuhteen rinnalle on tullut uusi
tapa johtaa. Jaetun johtajuuden vahvuus on siinä, että se näyttäytyy numeroiden sijaan
prosessina, jossa siltä vaaditaan herkkyyttä ja erilaisuuden sietokykyä. Näin se tarjoaa
työvälineitä käsitellä käytännön ristiriitoja ja konflikteja. Jaettu johtajuus tuskin koskaan
syrjäyttää vertikaalista johtajuutta, mutta luultavasti muuttaa sitä - etenkin kun tiedon
jakamisen tarve asiantuntijatyössä entisestään kasvaa.
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1 JOHDANTO

Johtajan ja johdettavien suhteen on perinteisesti ajateltu olevan vertikaalinen ja

organisaatioita on johdettu ylhäältä alaspäin. Samalla kun työn tekeminen on tekniikan

kehityksen myötä muuttunut, yhä useampi työntekijä on spesialisti omalla kapealla alallaan

ja omassa työssään. Johtaja ei tällöin välttämättä ole enää paras asiantuntija alaistensa

työssä, vaan tarvitsee päätöksenteon tueksi niin monialaista asiantuntijuutta, ettei yksi

ihminen voi hallita kaikkea tietoa ja kaikkia taitoja.

Tämä muuttaa organisaation johtamistarpeita. Asiantuntijat ovat usein pitkälle koulutettuja

henkilöitä, jotka pystyvät itsenäiseen päätöksentekoon. Sen sijaan että johtajan odotettaisiin

kertovan mitä tehdä, johtaja kohtaa toisenlaisia haasteita. Työyhteisöissä nousee esiin uusia

ongelmia, joihin johtajan tulisi reagoida. Esimerkiksi Niina Koivunen (2004) on

kiinnittänyt huomiota siihen, kuinka heikosti perinteisellä johtamiskirjallisuudella on

välineitä ottaa kantaa työyhteisön todellisuuteen, jossa esiintyy työntekijöiden välisiä

jännitteitä, konflikteja ja ristiriitoja. Johtamiskirjallisuuden heikkous on tavassa tarkastella

työntekijöitä inhimillisinä työresursseina, jolloin heitä on mahdollista käsitellä numeroin.

Johtajuuden mielikuvien ja käytännön todellisuuden välille syntyy ristiriita, joka saattaa

johtaa henkilöiden välisiin konflikteihin ja pahimmillaan organisaation kriisiytymiseen.

Teatterissa johtaminen näyttäytyy numeroiden sijaan prosessina, jossa siltä vaaditaan

herkkyyttä ja erilaisuuden sietokykyä. Teatterin johtamisen haasteena on saada työntekijät

pyrkimään organisaation yhteisiin päämääriin ja kannustaa heitä samalla yksilölliseen

luovuuteen ja innovatiivisuuteen. Kutsun tätä teatterin johtamisen perusjännitteeksi.

Useiden ihmisten työpanos yhdistyy näkyvästi kokonaisuudeksi teatteriesityksessä.

Tekijöiden ja työyhteisön yhteistoimintana rakentuu tällöin teos, jonka onnistuminen on

yhteydessä katsojalle välittyvään lopputuloksen laatuun.
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Hämeenlinnan kaupunginteatteri nousi julkisuuteen johtamisongelmien vuoksi keväällä

2004. Organisaatiossa oli ajauduttu tuolloin tilanteeseen, jossa johto syytti ongelmista

alaisia ja alaiset puolestaan syyttivät niistä johtoa. Vaikutti siltä, että sekä työntekijöiltä että

johdolta puuttui välineet käsitellä käytännön ongelmia ennen kuin ne ajautuivat

konflikteiksi. Johtamisongelmat kulminoituivat erilaisiin perustehtäväkäsityksiin, erilaisiin

johtajuuden odotuksiin työryhmässä sekä erilaisiin vertikaalisen johtajuuden odotuksiin.

Tarkastelen tutkimuksessa perustehtäväkäsityksiä ja tapoja johtaa työryhmätyöskentelyä

edellä mainitsemani johtamisen perusjännitteen kautta. Reflektoin tuloksia jaetun

johtajuuden teorian valossa. Perustehtäväkäsitykset erosivat toisistaan useilla

ulottuvuuksilla eikä toiminnan yhtenevyyttä ole tutkimuksen perusteella mahdollista

saavuttaa yhteisen perustehtäväkäsityksen kautta. Tällöin yhteisiä perustehtäväkäsityksiä

tärkeämmäksi tekijäksi johtamisen kannalta muodostui keskustelu ja yhdessä työskentely

näkemyseroista huolimatta, mille luo edellytyksiä auditiivisia lähtökohtia korostava jaettu

johtajuus. Jaetun johtajuuden elementit edistivät myös työryhmän luovuutta.

Johtamisongelmien tutkiminen ja reflektoiminen jaetun johtajuuden elementtien kautta

antaa uusia käsitteitä hahmottaa johtamisen ongelmia ja ymmärtää johtajuusprosesseja.

Näiden käsitteiden avulla voidaan ymmärtää sitä dynamiikkaa, joka piilee käytännön

konfliktien takana. Konkreettiset mallit tarjoavat rakennusaineita näkemysten sanoiksi

pukemiseen. Pelkistetyn mallin nähdessään on mahdollista miettiä onko samaa vai eri

mieltä, mikä puolestaan saa aikaan tervetullutta keskustelua niin johtamisen kuin

teatterinkin kentillä.

1.1 Tutkimuksen tausta

Tutkimuksen teoreettinen tausta koostuu toisaalta taidelaitoksia koskevan

johtamistutkimuksen ja toisaalta jaetun johtajuuden tutkimuksen pohjalta. Taidelaitosten

johtamistutkimuksessa on keskitytty tarkastelemaan kuinka johtamisessa yhdistyvät

toisaalta taiteellinen johtaminen, ja toisaalta myös taloudellinen ja hallinnollinen
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johtaminen. Teoksessa From Maestro to Manager (1997) on koottu yhteen tutkimuksia,

joissa johtajuuden kontekstina on taideorganisaatio.

Jotkin johtajuuden tutkijat ovat löytäneet jaettua johtajuutta taideorganisaatioista.

Esimerkiksi Arja Ropo ja Erika Sauer ovat tutkineet sinfoniaorkesterin hallituksen roolia

tutkimuksessaan From sharing money to sharing leadership (2002). Niina Koivusen

väitöskirjatutkimus Leadership in symphony orchestra (2003) osoittaa, että myös jaetun

johtajuuden ajatus esiintyy sinfoniaorkesterin johtajuuden diskurssissa.

Jaettu johtajuus (engl. shared leadership) poikkeaa radikaalisti perinteisistä tavoista, joilla

johtajuutta on tarkasteltu johtamistieteissä. Siinä johtaja ei johdakaan alaisiaan ylhäältä

päin, vaan johtajuus voidaan jakaa. Teoreettisen ja tutkimuksellisen perustan käsitteelle

jaettu johtajuus voidaan nähdä historiallisesti kehittyneen 70-luvulta 90-luvun puoliväliin

mennessä. 90-luvun puolivälissä luotiin jo malleja, jotka johtivat käsitteen kehittymiseen

(Avolio, Jung, Murry & Sivasubramian 1996; Pearce 1997; Seers, 1996). Olosuhteet olivat

viimein suotuisat uuden lähestymistavan hyväksymiselle, minkä jälkeen julkaisuja on

alkanut ilmestyä. Esimerkiksi kirja Shared Leadership: Reframing the Hows and Whys of

Leadership (2003) kokoaa yhteen joukon empiirisiä tutkimuksia jaetusta johtajuudesta ja

antaa käsitteelle historiallista perspektiiviä. Jaettu johtajuus ei tule jäämään vain

tähdenlennoksi organisaatiotieteen avaruudessa. Sen aika on vasta tullut.

1.2 Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten käytännön johtamisongelmat näyttäytyvät

jaetun johtajuuden teorian valossa kun kohdeorganisaationa on teatteri. Tutkimuksessa

kartoitetaan jaetun johtajuuden elementtien toimivuutta teatteriorganisaatiossa, jossa

johtamisen haasteena on säilyttää organisaation toiminnan yhtenäisyys ja kannustaa

työntekijöitä samalla yksilölliseen luovuuteen.
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Tutkimustehtävä voidaan jakaa kahteen osaongelmaan, joita tarkastelen teorian ja empirian

kautta:

1. Millainen on teatteri johtamisen kontekstina?

Tarkastelen johtamisen problematiikkaa teatterin perustehtävän kautta. Pyrin selvittämään

toiminnan yhtenevyyttä teatterin toimijoiden perustehtäväkäsitysten kautta. Voiko teatterin

toimijoilla olla yhteinen perustehtäväkäsitys, joka johtaa toiminnan yhtenäisyyteen?

Empiirisen tutkimuksen avulla kartoitan perustehtäväkäsityksiä kohdeorganisaatiossa.

2. Minkälaisia elementtejä jaettu johtajuus tarjoaa teatterin johtamisessa?

Tarkastelen jaetun johtajuuden elementtejä ja esteitä. Olen kiinnostunut siitä, kuinka jaettu

johtajuus edistää luovuutta. Empiirisessä tutkimuksessa kartoitan jaetun johtajuuden

elementtejä käytännön työssä tarkastelemalla näytelmätyöryhmän johtajuusprosessia.

1.3 Keskeiset käsitteet

Flow

Mielentila, jossa ihminen on täydellisesti keskittynyt tehtävään, jota on tekemässä. Tällöin

hän menettää ajan tajun, tietoisuuden itsestään, paikasta ja muista tehtävän suorittamisen

kannalta epäolennaisista asioista. (Hooker & Csikzentmihalyi 2003, 220)

Itsensä johtajuus (engl. self-leadership)

Prosessi, jonka kautta ihmiset vaikuttavat itseensä: suorituksessa tarvittavaan

motivoitumiseen ja suuntautumiseen. (Manz 1986; Manz&Neck 1999). Itsensä johtajuus

käyttää tiettyjä käyttäytymisstrategioita ja kognitiivisia strategioita, jotka on suunniteltu

muotoilemaan yksilöllisen suorituksen tuloksia. (Houghton, Neck & Manz 2003, 126-127)

Itsensä johtaminen (engl. self-management)

Prosessi, jossa yksilö valitsee toimintoja, jotka ovat epämieluisia lyhyellä tähtäimellä,

saavuttaakseen tuloksia pitkällä tähtäimellä. (Houghton, Neck & Manz 2003, 127)
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Liiketoiminta

Tässä tutkimuksessa liiketoiminnalla tarkoitetaan teatterin omaa tulonhankintaa. Teatterin

omat tulot koostuvat pääosin pääsylipputuloista sekä tavaramyynnin avulla hankituista

tuloista.

Lähikehityksen vyöhyke (engl. zone of proximal development)

Annetun tehtävän tai toiminnon haste on suorittajan osaamisen ja kykyjen puitteissa juuri ja

juuri mahdollinen. Tällöin tehtävän suorittajan oppii parhaiten. (Vygotsky 1978, Hooker &

Csikzentmihalyi 2003,227)

Perustehtäväkäsitys

Peruskäsitys toiminta-ajatuksesta tai ”olemassaolon tarkoituksesta”. Vastaa kysymykseen:

mikä on organisaatiomme tehtävä laajassa kokonaisuudessa? (Shein 1987, 68-70)

Tietotyö (engl. knowledge work)

Tietotyö tai tietointensiivinen työ on kirjallisuudessa määritelty hyvin eri tavoin sen

mukaan millaisessa asiayhteydessä sitä on tarkasteltu.  Sitran ”Tietointensiivinen työ” –

hankkeessa määritelmä on hyvin laaja:

”Tietointensiiviselle työlle tunnusomaista ovat tiedon vastaanottamiseen, käsittelyyn ja
uuden tiedon tuottamiseen liittyvät työn vaatimukset. Tietointensiivistä työtä tehdään usein
tieto- ja viestintäteknologian avulla ja työlle ominaista on osaamisen suuri merkitys
yksittäisten työntekijöiden, työryhmien ja organisaatioiden tasolla.” (Sitra &
Työterveyslaitos 2000, 6)

Vertikaalinen johtajuus.

Yksi on johtaja ja muut ovat hänen alaisiaan (Pearce 2004, 47).

1.4 Oletukset ja rajaukset

Johtamisongelmia käsittelevä empiirinen aineisto oli niin laaja, että rajasin vertikaalisen

johtajuuden odotukset tutkimuksen ulkopuolelle. Keskityin käsittelemään teatterin

perustehtäväkäsityksiä ja jaettua johtajuutta näytelmäproduktion työryhmässä. Teatterin
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johtamisen perusjännite muodostuu yhtenäisyyden säilyttämisen ja luovuuteen

kannustamisen välille, mikä ohjasi tätä valintaa. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa liikutaan

jokseenkin kartoittamalla ja ennakoimattomalla alueella, mikä edellyttää joustavuutta

ongelman asettelussa (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 1996, 72). Rajausprosessi kesti koko

tutkimuksen ajan.

Johtajuusprosesseja ja teatterin tehtävää on sen talouskriisin ja julkisuuteenkin nousseiden

organisaation sisäisten konfliktien myötä uskoakseni jouduttu käsittelemään tavallista

enemmän Hämeenlinnan kaupunginteatterissa. Oletin haastateltavien pohtineen teatterin

perustehtävää ja johtajuutta tutkimusta edeltäneen vuoden aikana aktiivisesti, mikä vaikutti

teatterivalintaani. Hämeenlinnan kaupunginteatteri sopi tutkimuksen empiiriseksi kohteeksi

erittäin hyvin siksi, että se oli tuonut ongelmiaan julkisuuteen ja organisaatiossa oli jo käyty

avoin keskustelu johtajuudesta. Oletin tämän vaikuttavan haastattelujen sisältöihin

merkittävästi, kuten uskon lopulta käyneen.

Halusin painottaa tutkimuksessa johtajuuden vuorovaikutuksellista luonnetta. Johtajuus

näyttäytyy minulle pysyvien rakenteiden ja numeroiden sijaan prosessina, jolloin siltä

vaaditaan herkkyyttä sekä erilaisuuden ja epävarmuuden sietokykyä. Näen empiirisen

tutkimuskohteen eli haastateltavat aktiivisina johtajuusprosessin jäseninä huolimatta siitä

tiedostavatko he itse aktiivisuutensa vai eivät. Tutkimuksen taustalla vaikuttaa

ihmiskäsitys, jonka mukaan yksilön toiminta muodostuu paitsi kognitioiden, motivaation ja

emootioiden kokonaisuuden ja yhteisvaikutuksen perusteella, myös kulttuurisesti välittyen.

Tällöin työntekijät muodostavat omat käsityksensä teatterin perustehtävästä, motivoituvat

eri tavoin ja heillä on tunteita ja  emootioita, jotka vaikuttavat johtajuusprosessissa. Toisin

sanoen uskon työntekijöiden perustehtäväkäsitysten ja tunteiden vaikuttavan teatterityön

laatuun.

En usko laadullisen tutkimuksen voivan olla koskaan täysin arvovapaata. Tiedostan oman

arvomaailmani vaikutuksen tutkijana. Työntekijät nähdään organisaatioissa mielestäni liian

helposti inhimillisinä työresursseina, joita voidaan käsitellä numeroin. Tämä on vaikuttanut
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siihen, että olen halunnut korostaa johtajuusprosessin vuorovaikutuksellista luonnetta,

johon kuuluvat myös tunteet ja niiden käsittely.

1.5 Tutkimusmenetelmät

Tutkimus on hermeneuttinen. Sen avulla pyritään ymmärtämään kohdeilmiötä eli teatterin

johtamisongelmia tietyn teorian eli jaetun johtajuuden toimintaympäristön kautta.

Tutkimuksessa on keskitytty erityiseen ja tiettyyn ’paikalliseen teoriaan’. Ero faktojen ja

arvo-oletusten välillä ei ole täysin selvä, vaan lähestymistapa on subjektiivinen.

Hermeneuttiselle paradigmalle on tyypillistä, että tutkijat luovat sen, mitä tutkivat

(Gummesson 2000, 178). Tähän on vaikuttanut teatterin johtamisen ongelmia koskeva

julkisen keskustelun, lehtien ja dokumenttiohjelmien avulla hankittu esiymmärrykseni,

jossa hiljaisella tiedolla on ollut merkittävä osuus. En ole pyrkinyt eliminoimaan

henkilökohtaisen kokemusmaailmani vaikutusta tutkimuksen kulkuun, vaan tunnistan sen

merkityksen ja näen persoonallisuuteni yhtenä tutkimusta suunnanneena instrumenttina.

Tutkimus on exploratiivinen tapaustutkimus. Tapaustutkimus on hyödyllinen strategia

tutkittaessa erilaisia prosesseja organisaatiossa kartoittavassa tarkoituksessa (Gummesson

2000, 85). Joissakin tutkimuksissa se on ainut mahdollinen tutkimusstrategia (ibid., 88).

Tässä tutkimuksessa tutkitaan johtamisongelmia jaetun johtajuuden toimintaympäristön

teorian näkökulmasta, jolloin tapaustutkimus oli perusteltu strateginen valinta.

Tapaustutkimusta on kritisoitu tilastollisen reliabiliteetin ja validiteetin puutteesta sekä

tutkimustulosten yleistämisen vaikeudesta. Vaikka tapaustutkimuksen pohjalta voidaan

esittää hypoteeseja, niiden paikkansapitävyyttä ei ole mahdollista testata. (ibid., 88)

Tutkimus on induktiivinen. Siinä keskitytään tarkastelemaan yhtä tapausta; kartoitetaan

teatterin johtamisongelmia tietyssä teatterissa tiettynä aikana.

Valitsin laadullisen tutkimusmetodin, koska halusin päästä sisään teatterin toimijoiden

maailmaan ja ymmärtää johtamisongelmia sieltä käsin. Tutkijan ja tutkittavan suhde on

kvalitatiivisessa tutkimuksessa läheisempi kuin käytettäessä kvantitatiivista metodia (ks.
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Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2000, 124). Tiedon keruun menetelmiksi valitsin

teemahaastattelun ja havainnoinnin. Aineiston analysoinnissa käytin sisällönanalyysiä.

Teemahaastattelu on laadullinen aineistonkeruumenetelmä, jossa aihealueet on etukäteen

määrätty. Hirsijärvi ja Hurme (1995, 25) määrittelevät haastattelun keskusteluksi, jolla on

ennalta päätetty tarkoitus. Samalla he korostavat haastattelun ja keskustelun välistä eroa:

haastattelulla pyritään keräämään tietoa, joka ei kuulu keskustelun luonteeseen vastaavalla

tavalla. Teemahaastattelussa haastattelijan tehtävä on varmistaa, että etukäteen mietityt

aihealueet tulevat käsitellyiksi, vaikka niiden järjestys ja laajuus voivat vaihdella

haastattelusta toiseen. Kysymyksiä ei ole tarkkaan muotoiltu ja järjestetty (Eskola &

Suoranta, 1998, 87). Teemahaastattelu sopii aineiston keräämiseen tilanteessa, jossa

tutkitaan heikosti tunnettuja tai tiedostettuja asioita.

Haastattelujen ja keskustelujen avulla saadaan selville, mitä henkilöt ajattelevat, tuntevat ja

uskovat. Ne kertovat, miten tutkittavat havaitsevat ympäristöään. Ne eivät kuitenkaan

kerro, toimivatko ihmiset kuten he sanovat toimivansa. Tieteellinen havainnointi ei ole vain

näkemistä, vaan se on tarkkailua (Uusitalo1995, 89). Sen avulla voidaan saada välitöntä ja

suoraa tietoa toiminnasta; tässä tutkimuksessa yksilöiden osallistumisesta

johtajuusprosessiin näytelmäharjoituksissa.

Eskola ja Suoranta (1998, 226) kirjoittavat, että laadullisen aineiston analyysissä on

kysymys aineiston järjestämisestä sellaiseen muotoon, että sitä on mahdollista eritellä

vastausten etsimiseksi tutkimusongelmiin. Grönforsin (1982, 154) mukaan analysointi on

aineiston osittamista käsitteellisiin osiin, jonka jälkeen se kootaan kuvauksiksi, empiirisiksi

yleistyksiksi tai teoreettisiksi johtopäätöksiksi. Sisällönanalyysi sopii hyvin

strukturoimattoman aineiston analyysiin. Sen avulla tutkittavasta ilmiöstä pyritään saamaan

kuvaus tiivistetyssä ja yleisessä muodossa. Sisällönanalyysi on tekstianalyysiä, jossa

etsitään tekstin merkityksiä. Tekstianalyysit eroavat maailmasuhteessa. Sisällönanalyysillä

tuotetussa tutkimuksessa raja kulkee tutkimuksen sisällä (Tuomi & Sajavaara 2003, 105-

106).



12

Tämä tutkimus on perustunut maailmasuhteeseen, jossa olennaista on näkymättömän

ymmärtäminen. Maailmassa ei tämän ajatuksen mukaan ole sellaista pistettä tai paikkaa,

josta ihminen voisi nähdä enemmän, kuin hän kokemuksensa kautta ymmärtää (Tuomi &

Sajavaara 2003, 106). Todellisuus tajutaan inhimillisenä ajattelutapana, ei totuutena sinänsä

(Ibid.). Tutkimuksen reliabiliteettia ja validiteettia käsittelen liitteessä 4.

1.6 Tutkimuksen kulku

Olen seurannut teatterin johtajuuteen liittyvää yhteiskunnallista keskustelua viimeisen

vuoden ajan ja osallistunut teatterin johtamista käsitteleviin seminaareihin. Näiden

kokemusten kautta on välittynyt esiymmärrys johtajuudesta teatteriorganisaatiossa ja sen

tämänhetkisistä ongelmista. Samaan aikaan tutustuin viimeisimpään

johtajuustutkimukseen. Siinä organisaatio nähdään elävänä, dynaamisena systeeminä, jossa

siihen osallistuvien suhteet lomittuvat vuorovaikutuksen verkoiksi. Jaetun johtajuuden

tutkimus ja teatterikonteksti alkoivat mielessäni kohdata yhä paremmin, mitä pidemmälle

asiaa ajattelin.

Julkisuudessa puhuttiin ’nuorten johtajien’ kohtaamista ongelmista teatteriorganisaatiossa.

Kiinnostuin aiheesta. Snoopi Siren oli tuonut Hämeenlinnan kaupunginteatterin

johtajuusongelmat aloitteellisesti julkiseen keskusteluun. Ongelmaksi näytti muodostuvan

juuri autoritäärinen johtaminen. Halusin selvittää, miten ja miksi johtaminen jakautuu

teatteriorganisaatiossa. Hämeenlinnan kaupunginteatterin valinta kohdeorganisaatioksi oli

luonteva, koska siellä oli jo puhuttu ongelmista avoimesti.

Keräsin aineiston teemahaastattelun ja havainnoinnin keinoin. Teema-alueet sisälsivät osa-

alueita, joita olin johtajuuden tutkimuksessa nähnyt yhdistettävän jaettuun johtajuuteen.

Haastatteluissa en halunnut esittää vain suoria kysymyksiä johtajuudesta, vaan halusin

lähestyä johtajuutta kulttuurin, vuorovaikutuksen ja roolien kautta. Haastatteluaineiston

perusteella johtajuuden ongelmat juonsivat juurensa kolmeen asiaan: erilaisiin odotuksiin

vertikaaliselta johdolta, erilaisiin käsityksiin työryhmän johtajuudesta ja erilaisiin
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perustehtäväkäsityksiin. Rajasin tutkimuksen käsittelemään kahta viimeistä. Molemmat

kohdat liittyivät johtajuuden jakautumiseen. Johtajuus jakautui itsestäänkin, mutta

työryhmätyöskentelyssä jaettu johtajuus teki johtajuuden jakautumisesta hallitun

yhteistoimintaa kehittävän prosessin. Autoritäärinen johtajuus puolestaan johti

konflikteihin itseään johtavien näyttelijöiden kanssa. Kuviossa 1. on esitetty tutkimuksen

kulku ajallisesti.

KUVIO 1. Tutkimuksen kulku.

1.7 Tutkielman rakenne

Luvussa 2. käsittelen teatteria johtamisen kontekstina ja vastaan siten ensimmäiseen

osaongelmaan. Syvennyn tarkastelemaan johtamisen problematiikkaa teatterin toimijoiden

ja perustehtävän kautta. Ajatuksena on tällöin käsitellä toimijoita ja perustehtävää
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johtamisen näkökulmasta siten, kuin ne liittyvät organisaation toiminnan yhtenäisyyden

saavuttamiseen.

Luvussa 3. tarkastelen elementtejä, joita jaettu johtajuus tarjoaa teatterin johtamisessa.

Tunnistan myös jaetun johtajuuden esteet ja kritiikin. Lisäksi kiinnitän huomiota tapaan,

jolla jaettu johtajuus vaikuttaa vertikaaliseen johtajuuteen.

Luvussa 4. esittelen aineiston ja kerron sen keruusta. Kuvaan myös haastatteluajankohdan

tilannetta teatterissa. Lopuksi esitän empiiriset selvitystehtävät.

Luvussa 5. vastaan empirian kautta ensimmäiseen osaongelmaan eli siihen millainen

teatteri on johtamisen kontekstina. Tarkastelen kohdeorganisaation toimijoiden näkemyksiä

teatterin perustehtävästä ja näiden näkemysten keskinäistä yhtenevyyttä. Taustalla on ajatus

teatterista toiminnan yhtenevyyteen pyrkivänä organisaationa. Selvitän voidaanko

yhtenevyyteen pyrkiä yhteisen perustehtäväkäsityksen avulla.

Luvussa 6. tarkastelen, minkälaisia elementtejä jaettu johtajuus tarjoaa teatterin

johtamisessa. Olen kiinnostunut etenkin siitä, kuinka jaettu johtajuus edistää luovuutta.

Selvitän tätä tarkastelemalla näytelmäharjoitusten johtajuusprosessia. Esitän positiivisen ja

negatiivisen mallin siitä, kuinka johtajuus vaikuttaa luovuuteen työryhmässä.

Luvussa 7. kokoan tutkimustulokset yhteen ja vedän niistä johtopäätöksiä. Käsittelen

tutkimusta kokonaisuudessaan kiinnittäen huomiota niin vahvuuksiin kuin puutteisiinkin.

Esitän myös aiheita mahdollisille jatkotutkimuksille.

Tutkimus on esitetty kokonaisuudessaan kuviossa 2. Siinä on kuvattu tutkimuksen tavoite

ja osaongelmat sekä yhtymäkohdat teoriaan ja empiriaan. Osaongelmista lähtevät nuolet

kuvaavat kuinka niihin on vastattu teorian ja empirian kautta. Teatterin johtamisen

perusjännite on kaiken aikaa tutkimuksen taustalla. Tämä jännite on olemassa

yhtenäisyyden saavuttamisen pyrkimyksen ja luovuuteen kannustamisen välillä.
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KUVIO 2. Kokonaiskuva tutkimuksesta.

Jaettu johtajuusTeatteri

Luku 2: Teatterin toimijat ja
perustehtävä

Luku 3: Jaetun johtajuuden
elementit ja esteet

TEORIA:
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säilytetään toiminnan
yhtenäisyys jaetun

johtajuuden kuuden
elementin avulla.

Luku 5: Teatterin
toimijoiden
perustehtäväkäsitykset
erosivat neljällä
ulottuvuudella

Luku 6: Teatterin
toimijoiden käsitykset
johtajuudesta erosivat
(kaksi tapaa)

1. Jaetun johtajuuden auditiiviset lähtökohdat auttavat yhtenäisyyden
saavuttamisessa, vaikka organisaatiossa ei jaeta samaa

perustehtäväkäsitystä.
2. Jaettu johtajuus edellytyksineen ja seurauksineen luo myönteisen

kehän luovuudelle

Johtamisongelmat koskivat
perustehtäväkäsitysten eroavaisuutta ja

erilaisia odotuksia työryhmän
johtajuudelta.

Miten johtamisongelmat
näyttäytyvät jaetun
johtajuuden kautta

teatteriorganisaatiossa?

Millainen on
teatteri
johtamisen
kontekstina?

Millaisia
elementtejä
jaettu
johtajuus
tarjoaa
teatterin
johtamisessa?



16

2 TEATTERI JOHTAMISEN KONTEKSTINA

Suurimpana haasteena näen teatterin johtamisessa sen, kuinka kannustaa yhtä aikaa

luovuuteen ja samalla säilyttää toiminnan yhtenäisyys. Laura Dunham ja R. Edward

Freeman (2000, 108) kutsuvat tätä yhtenäisyyden ja moninaisuuden periaatteeksi (engl.

Principle of Unity and Multiplicity). Samaan aikaan kun teatterissa rakennetaan yhtenäistä

kokonaisuutta, työntekijöitä rohkaistaan laajentamaan henkilökohtaisia ja idiosynkraattisia

toimintoja.

Hahmotan toiminnan yhtenevyyttä teatterin johtamisen haasteena organisaation toimijoiden

perustehtäväkäsitysten kautta. Perustehtävää koskevaan johtamisen problematiikkaan

päästään käsiksi kysymällä mitä teatterissa tehdään ja miten se tehdään? Ymmärtääksemme

mistä teatteri-instituutiossa on alun perin kyse, on meidän ensin ymmärrettävä sen historiaa.

Käsittelen teatterin historiaa lyhyesti alaluvussa 2.1. Esittelen teatterin toimijat kappaleessa

2.2 ja hahmotan heidän välistään dynamiikkaa siten kuin se liittyy jälkimmäiseen

kysymykseen. Alaluvussa 2.3 käsittelen teatterin perustehtävää molempien kysymysten

kautta. Lopuksi tiivistän johtamisen problematiikan.

2.1 Teatterin historia lyhyesti

Pyrin sitomaan teatterin perustehtävän tarkastelemisen osaksi laajempaa kokonaisuutta

siitä, kuinka teatteri on menneinä vuosisatoina länsimaalaisen yhteiskunnassamme

historiassa nähty. Käsittelen lyhyesti teatterin historiaa muinaisesta Kreikasta alkaen

professori T. I. Wuorenrinteen Suomen ensimmäisillä teatteripäivillä 1926 pitämän

alustusesitelmän pohjalta. Prof. Wuorenrinne toimi Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliiton

puheenjohtajana lähes neljännesvuosisadan.

Muinaisille helleeneille teatteri merkitsi kansan laitosta, jolloin jokainen kreikkalainen

pääsi siitä osalliseksi. Ellei jollakulla ollut varaa, kustansi hänet sinne valtio. Teatteri oli
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muinaisessa Kreikassa sivistyslaitos. Näytelmien kautta yleisö tutustutettiin kansan

historiallisiin vaiheisiin, jumaltarustoon, lainsäädäntöön, yhteiskunnallisiin ongelmiin,

tapoihin jne. Samaan aikaan teatteri toki palveli myös uskonnollisia tarkoituksia. Se sai

alkunsa Kreikassa nimenomaan uskonnollisista menoista: viinin ja luonnon alkuvoimien

jumalan Dionysoksen kunniaksi järjestetyistä juhlista.  (Wuorenrinne 1975, 1)

Vanhassa Roomassa teatteri sortui myöhemmin, varsinkin Rooman rappeutumisaikana,

sirkuksen ja markkinamelun tasolle. Vallantavoittelijat käyttivät ”panem et circenses” eli

leipää ja sirkushuveja päästäkseen valtaan. Keskiajalla puolestaan kirkko oli henkisen

elämän keskus ja huolehti kansan valistuksesta. Se tuomitsi teatterin ensin ’pirun

asunnoksi’, mutta kävikin niin, että sen oli otettava lopulta näyttämötaide avukseen

hoitaessaan jäsentensä uskonnollista valistusta. Kirkoissa alettiin esittää tapauksia

raamatusta ja pyhimysten elämästä. Vähitellen näytelmät saivat laajemman muodon ja

näyttämä siirrettiin kirkon ulkopuolelle. Näyttelijöiksi alettiin pappien lisäksi valita myös

maallikkoja. Myöhemmille diktaattoreille (kuten Napoleon) teatteri merkitsi ensisijaisesti

propagandan ja politiikan välinettä, taidetta vain silloin kun se sopi heidän suunnitelmiinsa.

(Wuorenrinne 1975, 2-3)

Nykyisin teatteri kuuluu Wuorenrinteen (1926) mukaan näyttelijöille. Näyttelijä on

yhteiskunnallisten aatteiden tulkki, mutta on sitä taiteilijana ja ihmiskuvaajana siinä elämän

ympäristössä, jossa hänen tulkitsemansa henkilö elää ja vaikuttaa. Wuorenrinne korostaa

puheessaan sisäisen ihmisen kehittämistä ja jalostamista. Hänen mukaansa teatterin

sivistystavoitteena ei ole vain tiedon lisääminen, vaan sillä on myös sisäiskauneudellisia

pyrkimyksiä. (Wuorenrinne 1975, 4-5)

2.2 Teatteriorganisaation toimijat

Teatterissa on yksi tai useampi johtaja. Johtaja on monesti laitoksen ainoa esimiesasemassa

oleva henkilö. Usein johtotehtävät on organisoitu niin, että teatterinjohtaja vastaa lähinnä

taiteellisista asioista ja talouspäällikkö tai -johtaja taloudellisista. Tätä kutsutaan
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kaksoisjohtajamalliksi: kumpikaan ei toimi toisen esimiehenä. Toinen tapa organisoida

teatterin johto on ns. toimitusjohtajamalli, jossa joko teatterinjohtaja tai talousjohtaja toimii

toimitusjohtajana. (Ihalainen 2001, 15)

KUVIO 3. Teatterin organisaatiokaavio.

Taiteellinen henkilökunta on teattereiden merkittävin ammattiryhmä ja sen osuus teatterin

koko henkilöstöstä vaihtelee teatterityypistä riippuen 45–60 prosentin välillä.

(Opetusministeriön työryhmämuistio 2003:13, 26) Teatteri on erittäin riippuvainen

uniikista työvoimasta, asiantuntijoista, joilla on harvinaista lahjakkuutta ja sisua

maksimaalisiin ponnistuksiin joka ilta uudelleen ja uudelleen (Cliche, Mitchell, Wiesand

2002, 50). Luovien ihmisten johtaminen asettaa omat haasteensa teatterin johtamiselle.

Monet taiteilijat kaipaavat työhönsä koko ajan uusia haasteita ja mahdollisuuksia toteuttaa

taiteellisia intohimojaan. (Ihalainen 2001, 16) Myös teatteri tarvitsee näiden ihmisten

luovuutta. Johtamisen ongelmana onkin, kuinka kannustaa taiteilijoita luovuuteen ja

samalla säilyttämään toiminnan yhtenäisyys.

Jotkin tekniset ammatit ovat muuttuneet digitaaliteknologian ansiosta. Esimerkiksi

valosuunnittelija ja äänisuunnittelija ovat taiteilija-ammatteja, jotka vaativat taiteellista

asiantuntijuutta. Teknologia on tuonut merkittävän muutoksen taiteellisiin tyyleihin sekä

performanssitaiteen muotoihin. Mukaan on tullut monimutkainen high-tech ja tehtävät ovat

spesialisoituneet. Näyttämön valaisemisesta on esimerkiksi pelkän näkyväksi tekemisen

lisäksi tullut dramaturgian keino. Digitaalinen ääniteknologia puolestaan mahdollistaa

useiden ääniraitojen miksaamisen, äänialojen varioimisen ja antaa jopa näyttämöstä

kaukana istuville katsojille tunteen siitä, että näyttelijät puhuvat suoraan hänelle. (Cliche,

Mitchell, Wiesand 2002, 49)

Teatterinjohtaja(t)

Tekninen henkilökunta Taiteellinen henkilökunta Hallinnollinen
henkilökunta
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Lisääntyvä erikoistuminen teknisillä ja hallinnollisilla osastoilla on tehnyt teatterin koko

päämäärästä monimutkaisemman ja myös kalliimman. (Cliche, Mitchell, Wiesand 2002,

50) Tulosvaatimusten ja taloudellisen vastuun kasvaessa teatterin johtamiskysymyksistä on

tullut moniongelmaisia, mikä lisää tarvetta moniammatilliselle asiantuntijuudelle. Eri alojen

tietämys täytyy saada pelaamaan yhteen.

Kimmo Saariston (2000, 155) mukaan meillä ei tulisi olla etukäteen lukittuja

asiantuntijuuksia, vaan paikallisia, kontekstuaalisia ja kohtaamisissa syntyviä ekspertiisejä -

kulloisenkin ongelman synnyttämiä. Asiantuntijuus ei hänen mukaansa ole ihmisissä eikä

instituutioissa sinänsä, vaan se on kohtaamisen solmuissa verkostossa, jossa asiantuntijat

kommunikoivat keskenään. Pikemmin kuin yksilöllinen ominaisuus, asiantuntijuus on

useiden kutojien kutoma kudelma (Saaristo 2000, 151). Olennaista ei siis ole se, kuka on

asiantuntija, vaan asiantuntijuus sinänsä. Toisin sanoen olennaista on se, mitä saadaan

aikaiseksi eikä se kenen nimiin saavutetut tulokset voidaan laittaa. Avoimessa

asiantuntijuudessa kyse on sosiaalisesti tuotetusta ekspertiisistä eikä mistään

etukäteisideasta, joka sitten yritetään myydä pehmeästi neuvottelemalla (Saaristo, 153).

Sosiaalisesti tuotetun expertiisin idea tulee esiin näytelmäprosessissa. Teatteriesityksessä

useiden ihmisten työpanos yhdistyy näkyvästi kokonaisuudeksi siten, että kokonaisuuden

onnistumisella on ensisijainen merkitys tietyssä ajassa ja paikassa. Lisäksi työhön

osallistuvat asiantuntijat ovat pitkälle erikoistuneita omalla alallaan. Houni ja Paavolainen

(2002, 6) kirjoittavat teatteriyhteisön työprosessista seuraavasti: ”tekijän ja tekijäyhteisön

yhteistoiminta muokkaa, uusintaa ja rakentaa puitteet teokselle, mikä välittyy sen

vastaanottajalle”. He puhuvat ”taiteellisesta hengityksestä”, joka syntyy tekijöiden välillä

ja on yhteydessä teoksen lopputulokseen laatuun. Johtamista tutkittaessa on rakenteiden

lisäksi analysoitava tapoja, joilla työ tehdään, sekä työn tekijöiden kokemusta ja tapoja

kohdata toinen ihminen (ibid.). Näyttelijäntyö on luovaa ja suuresti yksilöiden

ammattipätevyydestä riippuvaa ihmisintensiivistä toimintaa, joka vaatii johtajuudelta

näiden erityispiirteiden tuntemista (Sveiby, 1990, Ihalainen 2001, 20)
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Sosiaalisesti tuotetulle expertiisille vastakkaisena tapana ajatella teatterin asiantuntijuutta

on nähdä taiteellinen asiantuntijuus yhden ihmisen expertiisinä. Dragan Klaicille teatteri on

ensisijaisesti yhtä kuin sen taiteellinen johtajuus (engl. artistic leadership). Klaic perustelee

näkemystään sillä, että tunnistettavan identiteetin esteettinen jatkuvuus rakentuu

ohjelmiston ja taiteellisen johtajan tai ohjaajan tyylin varaan – ei vakaan näyttelijäryhmän

varaan. (Cliche, Mitchell ja Wiesand 2002, 46) On mahdollista nähdä taiteellinen johtaja tai

ohjaaja ainoana teatteritaiteen asiantuntijana, näyttelijäryhmä lähinnä materiaalina, josta

tämä asiantuntija muokkaa mitä haluaa. Taiteellisen expertiisin painopiste voi kuitenkin

vaikuttaa näyttelijöiden motivaatioon, jos he eivät saa osallistua tuottamisprosessiin omasta

expertiisistään käsin. Mikäli teatteria pidetään sen taiteellisena johtajuutena vaara piilee

myös siinä, ettei taiteellinen johtaja välttämättä keskity riittävästi tarkastelemaan

organisaatiota myös talouden näkökulmasta. Taiteelliset johtajat arvioivat usein taiteen

laatuun liittyvät päämäärät taloudellisia merkittävämmiksi (Uusitalo&Korhonen 1986, 23).

Teatterin toimijoiden osallistuminen taiteellisen expertiisin tuottamiseen liittyy siihen, mitä

perustehtävää organisaatiossa toteutetaan ja miten sitä toteutetaan. Voidaan kysyä kuka on

teatteritaiteen asiantuntija? Kuka määrittelee teatterin perustehtävän? Jos sen määrittelee

yksin taiteellinen johtaja, niin miten hän saa henkilökunnan sitoutumaan toteuttamaan

jotain, mitä ei ole yhdessä määritelty? Arja Ropon ja Marja Erikssonin (1996)

teatteriproduktiota koskevassa tutkimuksessa teatteriorganisaation toimijoiden päämäärät

toimivat toisiaan vastaan eivätkä olleet sopusoinnussa avainhenkilöiden subjektiivisten

odotusten kanssa. Tästä seurasi ristiriitoja. Case-tutkimuksen vuorovaikutusongelmien

taustalta voidaan erottaa erilaiset perustehtäväkäsitykset, jotka vaikuttivat ihmisten

odotuksiin. Teatteriorganisaation suurena haasteena on se, kuinka kannustaa toimijoita

luovuuteen, mutta samaan aikaan säilyttämään toiminnan yhtenäisyys. Jos taiteellista

henkilökuntaa ei kannusteta käyttämään omaa luovuuttaan, jonka vuoksi he ovat alalle

aikoinaan hakeutuneet, saattaa ongelmia ilmetä myös organisaation ensimmäiseen

tavoitteeseen pääsemisessä.
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2.3 Teatterin perustehtävä

2.3.1 Miksi teatteria tuetaan julkisesti?

Tietoyhteiskunnan perspektiivistä tarkasteltuna taloudellinen tuottavuus liittyy kykyyn

hakea, säilöä, käsitellä ja tuottaa informaatiota ja tietoa, joista on tullut selkeä

tuotantovoima (Khakee 1999, 101). Kulttuurin osa-alueet, kuten teatteri, voidaan nähdä

luovuuden, itsepohdiskelun, moraalin ja yhteiskuntakritiikin lähteinä. Tällöin ne eivät ole

vain rationaalisia välineitä, vaan luovaan työhön kuuluvien vastakohtaisuuksien,

ristiriitojen ja irrationaalisen toiminnan ja ajattelun potentiaalisia kasvualustoja. Kulttuuri ei

ole kaikesta muusta irrallinen: se ei ole arvo sinänsä. Tällainen pohdinta synnyttää uusia,

syvällisiä ja usein yllättäviä merkityksiä, jotka vaikuttavat joko välittömästi tai välillisesti

taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen kehitykseen. (Syrjästä esiin 1998, 33–34)

Teatteri eroaa aineellisten hyödykkeiden ja henkilökohtaisen palvelun tuotantoyrityksestä

siinä, että sen tuottama hyöty ei ole selvästi kohdistettavissa sijoitettuun panokseen. Taiteen

kustannuksia ei voida kohdistaa niille tahoille, jotka taidetta hyödyntävät, koska suorien

syy-seuraus-suhteiden tutkiminen on mahdoton tehtävä. Institutionalistien mukaan kulttuuri

ja talous ovat yhtäaikaisesti olleet toinen toistaan määrääviä tekijöitä. Teesi taiteesta

luovuuden lähteenä herättää kysymyksen siitä, missä määrin taiteet edustavat luovaa

voimaa tietotaloudessa ja mikä tämä luova voima tarkalleen ottaen on. (Khakee 1999, 101)

Kunnallisten teattereiden rakennusaalto Euroopassa kesti 1950-luvulta 1970-luvun alkuun.

Kulttuurisektorin suuri investointiaalto koettiin Suomessa 1970 ja 1980-luvulla.

Kulttuuripoliittiset strategiat olivat kytkeytyneet kiinteästi haluun tarjota kulttuurisia

kokemuksia kaikille yhteiskunnan jäsenille heidän yhteiskuntaluokastaan riippumatta.

Hallitukset pitivät taidetarjonnan maantieteellisen ja yhteiskunnallisen saavutettavuuden

parantamista yhtenä keskeisistä velvollisuuksistaan ja oleellisena osana kulttuurin

demokratisoimispyrkimystä. Tavoitteena oli estää taiteen jääminen vain hyvin koulutetun ja

vauraan vähemmistön etuoikeudeksi. Tämä edellytti paitsi taidekasvatusta, myös sitä, että

kulttuuritilaisuuksien lippujen hinnat ja sisäänpääsymaksut oli pidettävä keinotekoisesti
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tukitoimenpiteiden avulla kohtuullisina. Kulttuuridemokratian perimmäisenä ajatuksena oli

yksilön oman luovuuden herättäminen. Yksilön osallistuminen luovan työn prosesseihin oli

tärkeämpää kuin prosessin varsinainen lopputulos. (Syrjästä esiin 1998, 45-46)

Teatterit tarvitsevat julkista rahoitusta siksi, että ne eivät pysty kasvattamaan tuottavuuttaan

yhtä nopeasti kuin alat, jotka pystyvät kasvattamaan sitä teknologian kehityksen avulla

(Mäkelä 1997, 57). Suurin menoerä muodostuu palkka- ja sosiaalikustannuksista. William

J. Baumol ja William G. Bowen (1966, 161–180) ovat kirjassaan Performing Arts  –  The

Economic Dilemma esittäneet hypoteesin siitä, kuinka työvoimavaltaisilla aloilla

kustannukset kasvavat tuottavuutta nopeammin. Vieläkin Beethovenin yhdeksännen

sinfonian soittaminen kestää yhtä kauan kuin säveltäjän elinaikana. Muusikoiden

lukumäärääkään ei voida vähentää, jos sen halutaan kuulostavan samalta. Teatterissa

esimerkiksi Macbeth voitaisiin tehdä kuudellakin näyttelijällä ja saada aikaan loistava

esitys (Fritzgibbon 1997, 57). Mutta jos se halutaan tehdä kaikilla henkilöhahmoilla, joille

se on kirjoitettu, pitäisi teatterin pystyä siihen tai ohjelmisto alkaa kuihtua (ibid.). Vaikka

teknologian kehityksen myötä yleinen palkkataso nousee ja tuotannon tehokkuus muilla

aloilla kasvaa, vaatii teatteriesitys edelleen tietyn ihmistyövoiman. Korkeat

henkilöstömenot koskevat yleensäkin taiteita ja julkisen sektorin palvelualoja (Mäkelä

1997, 57).

Näyttämötaiteen tukeminen veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista arpajaislain

(491/1965) nojalla mahdollisti koko valtakunnan kattavan teatteriverkoston kehittymisen

maahamme. Verkosto on tarjonnut suomalaisille mahdollisuuden taide- ja

kulttuuripalveluiden käyttöön hyvinvointivaltion ja kulttuuritarjonnan alueellisen tasa-

arvon hengessä. (Opetusministeriön työryhmämuistio 2003:13, 10) Vuonna 2004

valtionosuuslainsäädännön (VOS) piirissä on 58 teatteria, joista 11 on tanssiteattereita

(Teatteritilastot 2004, 17).
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2.3.2 Julkinen tuki

Julkinen tuki on teattereiden toiminnan kannalta tärkeä, sillä sen avulla rahoitetaan yli 70 %

teattereiden käyttömenoista (Teatteritilastot 2004, 15). Omien tulojen ja julkisten

avustusten osuus teattereittain on esitetty liitteessä 1. Yhteiskunnan tukea teatterit saavat

valtiolta ja kotikunnaltaan. Valtionosuudet määräytyvät laskennallisesti sekä kunnille että

yksityisten laitosten ylläpitäjille. Kunnille myönnettävät opetus- ja kulttuuritoimen

valtionosuudet myönnetään yhtenä kokonaisuutena eivätkä laskennalliset valtionosuudet

sido kuntia niiden käytössä. Näin valtionosuusjärjestelmä antaa kunnille liikkumavaraa

palveluiden järjestämisessä korostaen niiden taloudellista omavastuisuutta. (Teatteritilastot

2004, 15) Tämä liikkumavara voi tarkoittaa teatterille sitä, että kunta lisää esimerkiksi

terveyspalvelujen rahoitusosuutta kulttuurin ja teatterin kustannuksella. Monilla

paikkakunnilla kulttuurilaitosten ylläpitoa vaikeuttaa valtionosuuksien vähäisyys sekä

väestön nopea ikääntyminen tai muuttaminen kasvukeskuksiin, mikä vähentää verotuloja

(HS 17.1.2005, A7).

Teatteri- ja orkesterilaki (730/1992) tuli voimaan vuoden 1993 alussa. Lakisääteisen tuen

mitoitus teattereille on siitä lähtien perustunut kyseisessä teatterissa tehtävien

henkilötyövuosien määrään, jolloin laskennallisena perusteena on 37 % henkilötyövuotta

kohti vahvistetun yksikköhinnan ja henkilötyövuosien määrän tulosta (poikkeuksena

Svenska Teater ja Tampereen Työväen Teatteri, joiden vastaava prosenttiosuus on 60 %

teattereiden kansallisesti merkittävän aseman johdosta). Yksikköhinta määrättiin jakamalla

koko maan teattereiden käyttömenot henkilöstötyövuosien kokonaismäärällä.

(Teatteritilastot 2004, 15)

Valtion säästöpäätösten vuoksi yksikköhinta on vasta vuonna 2002 ylittänyt lain voimaan

tullessa olleen tason (Teatteritilastot 2004, 15). Teatterin johtamisen kannalta

ongelmallinen on sekä rahoituksen perusteena käytetyn henkilöstötyövuoden hinnan että

henkilöstötyövuosien määrän vastaamattomuus todellisiin kustannuksiin ja määrän nähden.

Henkilöstötyövuoden hinta ei vastaa toteutunutta kustannuskehitystä ja laskennallisten

henkilötyövuosien määrä on alhaisempi kuin teattereiden toteutuneiden
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henkilöstötyövuosien määrä. (Opetusministeriön työryhmämuistio 2003:13). Liitteessä 2 on

kuvattu VOS-teattereiden käyttömenot henkilötyövuotta kohti ja VOS-perusteena käytetyt

yksikköhinnat sekä VOS-teattereiden henkilötyövuodet ja VOS-perusteena käytetyt

henkilötyövuodet vuosina 1993-2003.

Kurkela (1999, 8) on kritisoinut lain toteuttamisen legitimoivan valtion välinpitämätöntä,

vaikkakin realiteettien sanelemaa rahoituspolitiikkaa. Hänen mukaansa vika ei ole laissa

itsessään vaan tavassa lukea sitä, jolloin lain noudattaminen on tullut julkiselle vallalle

edullisemmaksi kuin teattereiden todellisten tarpeiden kuunteleminen (ibid.). Mikäli

julkinen valta ei kuuntele teattereiden tarpeita, rahoituspaineet siirtyvät teatterin johtajalle.

Puuttuva osuus toiminnan rahoituksesta on tällöin saatava liiketoiminnan keinoin.

2.3.3 Liiketoiminta ja kulttuuripolitiikka

Teatterit ovat Teatteri- ja orkesterilain (730/1992) lain voimassaoloaikana (1993–2001)

kaikkiaan kasvattaneet omaa tulonhankintaansa noin 40 %. Kasvua tapahtui kaikissa

teatterityypeissä. (Opetusministeriön työryhmämuistio 2003:13, 12) Tämä on merkinnyt

liiketoiminnan osuuden kasvua teatteritoiminnassa. Liiketoiminnalla tarkoitan teatterin

omaa tulonhankintaa. Liitteessä 1 on esitetty taulukko valtionosuusjärjestelmän piiriin

kuuluvien teattereiden omien tulojen ja julkisten avustusten osuudet teattereittain vuonna

2003 (Teatteritilastot 2004, 28). Taulukosta voidaan nähdä liiketoiminnan osuudet

teattereittain. Tämänhetkinen tukirakenne, keskimäärin yli 70 % tuloista julkista tukea

(Teatteritilastot 2004, 15), ei anna viitteitä siitä, että laitosteatterit voisivat toimia Suomessa

kaupallisin perustein.

Cliche, Mitchell ja Wiesand (2002, 48) kirjoittavat uuden markkinaorientoituneen

lähestymistavan on saavuttaneen teatterin koko manner- Euroopassa, myös Suomessa.

Kutistuva julkinen tuki ja vallitseva markkinointi-ideologia asettavat teatteriorganisaatioille

paineita luoda omia tuloja lipunmyynnin, sponsoreiden, lahjoitusten ja sivutuotteiden

avulla. Tämä vaikuttaa Dragan Klaicin (2002) mukaan väistämättä ohjelmistoon,

taiteelliseen tyyliin, innovaatioiden määrään sekä johdattaa teatterit palkkaamaan vain
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tunnettuja näyttelijöitä tekemään tunnettuja teatterikappaleita. Kehityksellä on vaikutus

Klaicin mukaan myös hinnoittelupolitiikkaan, näyttämösalin suuruuteen näyttelijöiden ja

yleisön vuorovaikutuksen kustannuksella sekä yleisöön sen iän, koulutuksen, sosio-

ekonomisen aseman ja jaetun kulttuurisen taustan suhteen. (Cliche, Mitchell ja Wiesand

2002, 48–49) Toisin sanoen julkisella rahoituksella on vaikutusta siihen mitä teattereissa

tuotetaan ja miten sitä tuotetaan.

Teattereiden rahoitusta tutkineen Ilkka Heiskasen (2005) mukaan kulttuurimäärärahoilla on

laman jälkeen pystytty rahoittamaan pääasiassa vain lakisääteisiä menoja. Vaikka summa

onkin nyt noussut lähes lamaa edeltäneelle tasolle, myös tuen saajia on nyt enemmän.

Heiskasen mielestä on vaara, että laitokset olemassa olonsa turvatakseen keskittyvät yhä

enemmän varmoihin vetonauloihin. ”Valtiovarainministeriö tietysti haluaa, että teatterit

itse hankkivat itse suuren osan tuloistaan. Eihän ministeriötä kiinnosta se, että tämä

lopulta johtaa ohjelmiston samankaltaistumiseen, eikä se voi olla kulttuuripolitiikan

tarkoitus.” Heiskanen jatkaa ”Minusta kansakunnalla pitää yksinkertaisesti olla taiteellisen

työn tuottamien aineettomien voimavarojen, oivallusten ja näkemysten varanto, jota on

koko ajan pidettävä elävänä ja monipuolisena ja jota ei saa kaupallisesti riistää. Tärkeintä

on, että taiteelliseen varantoon tuotetaan jatkuvasti uutta samalla kun vanhaa varantoa

hyödynnetään.”(HS 17.1.2005, A7)

Kurkelan (1999, 131) tutkimuksessa teattereiden tehokkuusajattelu ei ole juurikaan

vaikuttanut niiden ohjelmistoihin vaan paineita ohjelmiston muutoksille on luonut sen

sijaan yhä fragmentoituneempi yleisö. Teattereiden laitostamiskehitys ja universalistinen

ajattelu 1970- ja 1980-luvuilla jätti jälkeensä suuria yleisöjä tarvitsevia teatterisaleja.

Teatterin johtamisen ongelmana on suunnitella sellainen ohjelmisto, joka

liiketoiminnallisten tavoitteiden kasvaessa houkuttelee nämä suuret katsomot täyteen

katsojia. Kun tuottavuus ei kasva (vrt. Baumol & Bowen, 1966), ollaan tilanteessa jossa

ohjelmistotuotannossa ei ole varaa ottaa riskejä. Teatteria tuotetaan etupäässä suurille

ikäluokille, jotka edustavat vielä nuorempia ikäluokkia homogeenisempaa kulttuuria.

Tulevaisuudessa tullaan tarvitsemaan pienempiä saleja, joissa voidaan tehdä

erikoistuneempaa teatteria pienemmille yleisöille.
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Kurkelan (1999) tutkimuksen mukaan teatterinjohtajat odottavat julkiselta vallan

sitoutumista taidemuodon kehittämiseen. Hän kirjoittaa: ”Teatterin pitäisi päästä paljon

syvemmälle sisälle välineeseen eikä vain tuijotella kassanpohjaa, mutta yksin

teatterintekijöiden taholta se ei onnistu” (Pekka Lara, Kurkela 1999, 139-140).

Uudenlainen teatteriajattelu sisältäisi riskinottamisen ohjelmistovalinnoissa. Sen lisäksi

tarvittaisiin uudenlaista verkostoitumista talojen ulkopuolelle, jolloin teatterilla olisi

yhteyksiä esimerkiksi kirjoittajiin. ”Teatterin aikapommi tikittää siinä, jos se ei pysty

uudistumaan. Silloin teatteriverkosto häviää ja teatterit säilyvät ainoastaan suurissa

keskuksissa.” (Pekka Lara, Kurkela 1999,140)

Johtamisen näkökulmasta teatterin perustehtäväkäsitys ja rahoitus liittyvät kiinteästi

toisiinsa. Rahoituksesta riippuu, millaista teatteria voidaan tarjota ja miten sitä tarjotaan.

Ensimmäisellä tarkoitan sitä, missä määrin yleisön vastaanottavuus ja sivistystehtävä

huomioidaan ohjelmistovalinnoissa. Jälkimmäisellä tarkoitan sitä, kenelle teatteria tarjotaan

ja kuinka varma kysynnän on tällöin oltava. Teatteri voidaan nähdä suoraan yleisön

kysyntään vastaavana näytelmien tuotantolaitoksena tai se voidaan nähdä

kulttuurilaitoksena, jolla on selkeä sivistystehtävä yhteiskunnassa. Mikäli sivistystehtävän

halutaan koskevan koko yhteiskuntaa eikä vain sen varakkaampia jäseniä, on julkisen tuen

oltava riittävää tämän tehtävän toteuttamiseksi. Toisin sanoen jos teatterilla halutaan olevan

kansan varallisuustasosta riippumaton sivistystehtävä, ei pääsylippujen hintaa voida pitää

kovin korkeana.  Teatteri ei voi uudistua ja ottaa riskejä ilman riittävien taloudellisten

resurssien luomaa turvaa organisaation toiminnan ja sen työntekijöiden työn jatkuvuudesta.

Risto Eräsaari (1999, 145) on kirjoittanut kulttuuripolitiikan muotoutumisen paikan

vaihtumisesta. Hänen mukaansa kulttuuripolitiikalla ole enää valtakeskuksenomaista

paikkaa yhteiskunnassa. Paikkaa vaihtanut kulttuuripolitiikka ei suinkaan ole tyhjentynyt

vaan sitä rekonstruoidaan jatkuvasti mielikuvien, tiedon ja tapahtumien välityksellä – se on

muuttunut sosiaalisesti konstruoiduksi (ibid., 147). Kulttuuripolitiikka muotoutuu

neuvotteluissa, joissa se kohtaa välineet, ohjausmekanismit ja muodot refleksiivisellä

tavalla (ibid., 149–150). Jos teatterin perustehtävää yhteiskunnassa jäsennetään Eräsaaren
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ajattelua soveltaen, törmätään ’joko-tai’ -ajattelun sijasta periaatteiden välisiin jännitteisiin.

Teatterin johtamisen näkökulmasta halutaan yhtä aikaa tuottaa niin sisällöllisesti

korkeatasoisia esityksiä kuin mahdollista, halutaan katsomoiden olevan täynnä, halutaan

tuloja teatteritoiminnan kehittämiseen, halutaan tarjota kaikille mahdollisuus tulla teatteriin

milloin vain, halutaan ottaa riskejä ja halutaan taata teatteritoiminnan jatkuvuus sekä

teatterin työntekijöiden työpaikat. Eräsaaren mukaan keskustelun lähtökohtana tulisi olla

se, ettei paradoksitonta kulttuuripolitiikkaa ei enää ole (ibid., 141).

2.5 Yhteenveto

Kulttuuripolitiikka ei määritä teatterille selkeää perustehtävää. Siitä, mitä teatterissa

tehdään ja miten se tehdään, on tullut neuvoteltavaa. Yksimielisyyttä on vaikea löytää siksi,

että näkemyserot ovat kulttuuripoliittisia. Johtamisen haasteena on tällöin se, kuinka saada

ihmiset yhteisten päämäärien taakse tilanteessa, jossa organisaation perustehtävä on

mahdollista nähdä eri tavoin. Erilaiset näkemykset koskevat ainakin liiketoimintaa,

kulttuuripolitiikkaa ja sitä, kuka määrittää teatteritaiteen. Määrittääkö taiteen johtaja,

taiteilijat yhdessä sosiaalisen expertiisin kautta vai kenties yleisö? Mielipiteet voivat

organisaatiossa vaihdella suuresti ja aiheuttaa organisaation sisäisiä ristiriitoja. Vaikuttaa

siltä, ettei organisaation toiminnan yhtenäisyyttä ole mahdollista saavuttaa ainakaan

yhteisesti jaetun perustehtäväkäsityksen avulla.

3 JAETUN JOHTAJUUDEN ELEMENTIT

Jaettu johtajuus (engl. shared leadership) on uusi tieteellinen lähestymistapa, jota on

kutsuttu myös ”jälkiheroistiseksi” (engl. ”post-heroic”) johtajuudeksi. Johtajuus nähdään

tällöin toimintona, joka voidaan jakaa ryhmän tai organisaation jäsenten kesken.

Esimerkiksi joissakin tietyssä tilanteessa henkilöt, joita ei muodollisesti ole osoitettu

johtajiksi, voivat tilanteen aiheuttamista asiantuntijuusvaatimuksista johtuen nousta
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johtamaan ja väistyä taas tilanteen muuttuessa (Pearce & Conger 2003, 1-2). Jaetussa

johtajuudessa ei siis ole kyse yksilön johtajuudesta, vaan johtajuuskäytännöt sisältyvät

vuorovaikutussysteemeihin organisaation eri tasoilla.

Tarkastelen jaettua johtajuutta Charles Hookerin ja Mihaly Csikzentmihalyin (2003)

esittämän teorian kautta. Sen mukaan jaettu johtajuus edistää luovan työn prosessille

välttämättömiä positiivisia kokemuksia ryhmässä kuudella tavalla, mikä johtaa ryhmän

tehokkuuteen. Luvussa 3.1 esittelen teorian ja perustelut sen ajankohtaisuudelle. Olen

tietoinen myös jaettuun johtajuuteen liittyvistä esteistä ja kritiikistä, joita käsittelen luvussa

3.2. En näe jaettua johtajuutta vertikaalista johtajuutta korvaavana vaihtoehtona, vaan

johtamisprosesseja uudelleen muotoilevana tekijänä. Pohdin sen vaikutusta vertikaaliseen

johtajuuteen kappaleessa 3.3. Lopuksi kokoan käsittelemäni näkökohdat yhteen.

3.1 Jaetun johtajuuden yhteys luovuuteen

Jaetun johtajuuden idean voidaan nähdä olevan lähtöisin työn muuttumisesta. Peter

Drucker (1959) näki tietotyön lisääntymisen ja ymmärsi sen muuttavan

organisaatiorakenteita ja johtajuutta. Hänen mukaansa teknologian kehittyminen ja

lisääntyvä kiinnostus innovaatioita kohtaan synnytti lisääntyvän kasvun työlle, joka vaati

korkeaa kouluttautumista, harjoittelua ja tietoa. Toistuvien rutiinitehtävien sijaan

modernien työläisten piti osata ymmärtää ja soveltaa teoreettista sekä analyyttista tietoa.

(Drucker 1995) Druckerin mukaan tiedosta on tullut yhteiskunnassamme uusi työn valuutta

ja tietotyöläinen on korvannut ruumiillisen työn tekijän. Samalla innovaatiosta on tullut

organisaation toiminto. (Hooker & Csikzentmihalyi 2003, 217)

Teatteri tarvitsee jatkuvasti innovatiivisia ja luovia ideoita. Jaettu johtajuus tukee

käytännöllisesti ja aikaansa sopivalla tavalla innovatiivisuutta. Craig L. Pearce ja Henry P.

Sims (2002) ovat tutkimuksissaan havainneet yhteyden tiimin huonon menestymisen ja

dominoivan johtajan välillä samoin kuin korkean suorituksen ja jaetun johtajuuden välillä

(Pearce 2004, 47). Dawie Gouws (1999, 48) pitää jaetun johtajuuden edellytyksenä luovalle
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työlle ominaista moniselitteisyyden ja epävarmuuden sallimista. Tällöin on vastustettava

pyrkimyksiä yksinkertaistaa ongelmat helpommin johdettaviksi (ibid.).

Charles Hooker ja Mihaly Csikszentmihalyi (2003) ovat osoittaneet johtajuusrooleilla ja

vastuun jakamisella olevan vaikutusta ryhmän luovuuteen ja innovatiivisuuteen. Jaettu

johtajuus vaikuttaa työryhmiin ja niiden jäseniin lisäämällä mahdollisuuksia optimaalisille

kokemuksille ja flow-kokemuksille, jotka puolestaan johtavat luovuuteen ja ryhmän

menestymiseen työssään (Hooker & Csikzentmihalyi 2003, 219). Flow on mielentila, jossa

ihminen keskittyy täydellisesti tehtävään menettäen tietoisuuden ajasta, paikasta, itsestään

sekä muista tehtävän suorittamisen kannalta epäolennaisista asioista (Hooker ja

Csikszentmihalyi 2003, 220). Hooker ja Csikzentmihalyi ovat tutkineet tapoja, joilla jaettu

johtajuus luo tarvittavat olosuhteet flowlle ja sisäiselle motivaatiolle ryhmätasolla, sekä

tapoja, joilla nämä tekijät puolestaan vaikuttavat luovuuteen ja innovatiivisuuteen. Heidän

mukaansa jaetun johtajuuden vaikutus perustuu siihen, että työstä tulee tekijöilleen

viihtyisämpää, valtuuttavampaa ja merkityksellisempää. (ibid., 219)

Jaettu johtajuus edistää flow:ta kuudella tavalla. Ensinnäkin se vähentää ulkoisten

palkintojen tärkeyttä, kun mielenkiinto työn alla olevaan tehtävään syvenee. Työ muuttuu

merkitykselliseksi ja ilmaisevaksi toiminnoksi, mikä lisää sisäistä motivaatiota ja

mielenkiintoa. Avaruuslaboratorion työntekijöitä koskevassa tutkimuksessa Hooker ja

Csikszentmihalyi (2003) panivat merkille, että nuoret tutkijat eivät nähneet työnsä

seuraavan johtajan ohjeita, vaan kokivat voivansa merkittävästi vaikuttaa hankkeeseen.

Työn ymmärtäminen ryhmäkontekstissa sai heidät myös arvostamaan yhteisöllisyyttä. Näin

päivittäiset toiminnot eivät olleet vain suoritettavia tehtäviä, vaan merkitsivät

mahdollisuutta vaikuttaa yhteiseen aikaansaannokseen. (Hooker & Csikzentmihalyi 2003,

227-228)

Toiseksi jaettu johtajuus vähentää virheiden tekemisen ja kritiikin pelkoa. Kriittisen

ohjaustavan on nähty aiemmissa tutkimuksissa johtavan tiimin jäsenten keskuudessa

häiritseviin toimintoihin. Avaruuslaboratorion työntekijät eivät kokeneet johtajien

tarkkailevan työtään tai moittivan heitä virheistään. Sen sijaan heille annettiin tilaa oppia ja
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tehdä virheitä. Samalla he saivat kantaa myös vastuun lopputuloksesta, mikä kannusti heitä

panostamaan huolellisemmin lopputulokseen. (Hooker ja Csikszentmihalyi 2003, 228)

Kolmanneksi jaettu johtajuus vähentää liiallista itsetietoisuutta ryhmän jäsenten

keskuudessa. Suoran hierarkkisen ohjauksen puuttuessa työntekijät voivat työskennellä

itsenäisesti, ottaa riskejä ja tehdä asioita tuntematta että heitä tarkkaillaan. Kun häiriötekijät

ja epäolennaisuudet poistetaan, voivat työntekijät vapaammin osallistua tehtäviin omilla

ehdoillaan ja tehtävän itsensä vuoksi. Tämä dynamiikka merkitsi avaruuslaboratorion

tutkimuksessa yhteistyötä opiskelijoiden ja muiden työntekijöiden välillä. Itsetietoisuuden

kadotessa voitiin puhua ryhmän flowsta. (Hooker ja Csikszentmihalyi 2003, 228)

Neljänneksi jaettu johtajuus lisää ihmisten autonomian ja kontrollin tunnetta siitä, mitä he

ovat tekemässä. Vastuu projektin osasta antoi tutkimuksen työntekijöille kontrollin tunteen

eli tunteen, että he olivat itsenäisesti vastuussa lopputuloksesta. Tapahtui sama ilmiö kuin

urheilujoukkueessa. Vain kontrollin tunne siitä, missä tilanteessa ja kenelle syöttää pallo

jalkapallopelissä, antaa pelinrakentajalle flow-tunteen ja saa hänet pelaamaan synkroniassa

joukkueensa muiden jäsenten kanssa. Flow-kokemusta urheilussa tutkineet Jackson ja

Csikzentmihalyi (1999) ovat huomanneet autonomian ja kontrollin merkityksen. Ilman

autonomian ja kontrollin tunnetta ihminen ei pysty ottamaan riskejä, ei tunne itsevarmuutta,

ei voi jatkaa kehitystään taitojaan ja haasteitaan laajentaen, mikä johtaisi huippusuorituksiin

ja menestykseen. (Hooker ja Csikszentmihalyi 2003, 228–229)

Viidenneksi jaettu johtajuus mahdollistaa työskentelyn lähikehityksen vyöhykkeellä.

Lähikehityksen vyöhykkeellä kuvataan suorituksen tilaa, jossa haasteet ja omat taidot ovat

tasapainossa. Tasapaino haasteiden ja taitojen välillä mahdollistaa tehokkaan oppimisen ja

mahdollisimman korkeatasoisen suorituksen. Kontrollin vapauttaminen ryhmän jäsenille

auttaa heitä työskentelemään vapaina pakosta, joka muuten voisi haitata tasapainoa

haasteiden ja taitojen välillä. Työntekijät kokevat suorat ohjeet, joissa alaisille annetaan

tehtäviä suoritettavaksi ja kerrotaan kuinka heidän tulee ne suorittaa, usein liian haastavina

tai liian helppoina. Tällöin he joko kyllästyvät tai ärtyvät. Autonomialla, luvalla

luovuuteen, ja tunteella siitä, että heidän panoksensa otetaan vakavasti, työntekijät
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puolestaan löytävät helpommin sopivan tasapainon haasteiden ja omien taitojensa välillä,

jolloin he voivat työskennellä omalla lähikehityksen vyöhykkeellään. (Hooker ja

Csikszentmihalyi 2003, 229)

Lopuksi jaettu johtajuus muuttaa työn autoteliseksi toiminnoksi. Autotelisella toiminnolla

tutkijat tarkoittavat sisäisesti motivoitunutta työtä, joka tulee loppuun kuin itsestään. Työstä

tulee nautinnollista ja tyydyttävää. (Hooker ja Csikszentmihalyi 2003, 229)

Näytelmäryhmässä tämä näkyy hyvänä työilmapiirinä, joka motivoi henkilökuntaa.

Hooker ja Csikszentmihalyi (2003) päätyivät tutkimuksessaan siihen, että jaettu johtajuus

edistää flown kokemista, mikä on puolestaan luovan prosessin edellytys. Luova prosessi

vahvistaa ryhmäsuoritusta (Hooker ja Csikszentmihalyi 2003, 232). Ryhmän psyyke

muotoutuu jaetun johtajuuden kokemuksista, jotka edelleen myös vaikuttavat ryhmän

psyykeen. Vaikutus on molemminpuolinen. Kun ryhmän jäsenet johtavat toisiaan ja

vaikuttavat toisiinsa positiivisilla tavoilla, sitoutuminen ja koheesio mitä todennäköisimmin

lisääntyvät. Sitoutuminen ja koheesio lisäävät edelleen johtajuuden jakamista ryhmässä.

(Hooker & Csikzentmihalyi 2003, 219)

3.2 Jaetun johtajuuden esteet ja kritiikki

Jaetun johtajuuden käytäntöön voi liittyä myös esteitä. Tässä luvussa käsittelen esteitä ja

kritiikkiä, joita jaettu johtajuus on kohdannut. Puhuessani jaetun johtajuuden puolesta, en

suinkaan pidä sitä vastauksena organisaation kaikkiin ongelmiin. Joihinkin tilanteisiin

jaettu johtajuus sopii paremmin kuin toisiin.

Jaettu johtajuus törmää helposti vakiintuneisiin ajatusrakenteisiin, joita meillä on

johtajuudesta. Johtajuus on määritelty usein epäsuhtaiseksi sosiaaliseksi

vuorovaikutusprosessiksi, jolloin johtajalla on muita suurempi vaikutusvalta. Jos kaikilla

ryhmän jäsenillä on yhtä suuri vaikutusvalta, ei tämän määritelmän mukaan voitaisi edes

puhua johtajuudesta. Esimerkiksi Shamirin (1999) mukaan johtajuuden termiä tulisi käyttää
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vain silloin, kun jollakin yksilöllä tai ryhmällä on suurempi epäsuhtainen valta laajempaan

ryhmään nähden (Shamir & Lapidot 2003, 236). Mikäli johtajuus merkitsee tietyn henkilön

hierarkkisesti ylempää ja stabiilia asemaa muihin nähden, johtajuuden purkaminen

hierarkiasta merkitsisi tästä käsitenäkökulmasta johtajuudesta luopumista. Ajatus stabiilista

asemaan perustuvasta johtajuudesta on meille tuttu armeijasta ja byrokraattisista

organisaatioista. Se on niin vakiintunut, että johtajuuden uudenlainen määritteleminen

vaatii vanhojen ajatusrakenteiden purkamista. Ensimmäiseksi johtajuuden jakamisessa

tulisikin luopua stabiilista asemaan perustuvasta hierarkiasta.

Hierarkiaa purkaessaan vertikaalinen johto törmää vastakkaisiin paineisiin, jotka voivat olla

jaetun johtajuuden jalkauttamisen esteenä. Vastakkaisia paineita syntyy, kun hierarkkisen

johtajan pitäisi purkaa organisaatio hierarkioista. Uusi johtajuus vaatii taitoja, joilla

oppiminen ja johtajuus voidaan jakaa kaikkialla organisaatiossa. Sen avulla luodaan

kollektiiveja, jotka liikuttavat organisaatiota eteenpäin. Näiden matalampien ja

adaptiivisempien organisatoristen toimintamallien luomiseen tarvitaan kuitenkin sekä syvää

muutosta organisaatiokulttuurissa että vahvaa johtajuutta. Tällaisen muutoksen

aikaansaamiseksi organisaatioilla on tapana kääntyä johtajan puoleen, jolta odotetaan

auktoriteetin hajauttamista (Senge 1996). Johtajalle syntyy vastakkaisia paineita, kun hänen

odotetaan toisaalta astuvan syrjään ja ryhmän yläpuolelle, toisaalta kuitenkin toimivan

samaan aikaan osana ryhmää. Samalla kun johtajalla on asiantuntemus luoda jaetun

johtajuuden olosuhteet, hänen tulisi käyttää jaetun johtajuuden ryhmäprosesseja vastaan

sotivia toimenpiteitä. Näillä ristikkäisillä vaatimuksilla ja odotuksilla voi olla negatiivinen

vaikutus itse ryhmään siten, että se alkaa epäillä jaetun johtajuuden perusteita. (Fletcher &

Käufer 2003, 24-25) Teattereissa, joissa johtaja on usein ainut esimiesasemassa oleva

henkilö, hierarkian purkaminen voi olla erittäin vaikeaa.

Toinen jaetun johtajuuden kompastuskivi piilee johtajuuteen kohdistuvissa odotuksissa.

Jaetun johtajuuden käytäntöjä ei pidetä johtajuutena eli jaetut johtajuuskäytännöt ikään

kuin’haihtuvat’. Vaikka makrotason johtajuudessa keskitytään tarkastelemaan tiimityötä,

yhteistyötä ja kollektiivista oppimista, jokapäiväisissä narratiiveissa johtajuus nähdään

sankarillisena yksilön toimintana, jota tuetaan myytein. Fletcher on huomioinut diskurssin,
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joka liittyy johtamiskäytäntöön suhteita johdettaessa (engl. relational leadership).

Käytännöt, kuten informaation jakaminen, arvostavan palautteen antaminen tai avun

kysyminen, olivat hänen tutkimuksissaan niin rutiinisia, arkipäiväisiä ja ”epäsankarillisia”

toimintoja, että niitä ei mielletty johtajuuteen kuuluviksi. Tällöin johtajuus ei ollut ”oikea”

kompetenssi tai ”oikeaa” työtä. Organisaatioista puuttui diskurssi, joka olisi yhdistänyt

jaetun johtajuuden käytännöt johtajuuden tarinoihin. Sen sijaan että nämä käytännöt olisi

nähty johtamistaitoina, ne nähtiin ryhmien ominaisuuksina tai yksilöiden persoonallisuuden

ominaisuuksina. Ihmisiä, useimmiten naisia, jotka toteuttivat näitä käytäntöjä, kuvailtiin

”kivoiksi” tai ”ajattelevaisiksi” ihmisiksi, jotka ”välittivät muiden tunteista”. Heidän ei

katsottu harjoittavan suhteisiin liittyvää johtamista. (Fletcher & Käufer 2003, 25–26)

Michael Beerin (1999, 133) mukaan identiteetin ja egon kannalta on luontaista nähdä

toiminta yksilöllisenä ja unohtaa muilta saatu apu silloin, kun päämäärien saavuttamisessa

on onnistuttu. Beer on huomioinut kuinka johtajat ohittavat suhteisiin liittyvät käytännöt ja

keskittyvät niiden sijaan lähes yksinomaan yksilölliseen toimintaan ja päätöksiin. Jotkut

tutkijat näkevät saman kausaliteetin puolestaan siten, että alaiset tarvitsevat sankareita -

sekä muodollisia että epämuodollisia johtajia - noudattaakseen ja kertoakseen edelleen

heidän tarinaansa omat implisiittiset odotuksensa ja tarpeensa täyttääkseen (Hirschorn

1990). (Fletcher & Käufer 2003, 25–26) Yhteiskunnallisen keskustelun perusteella näyttäisi

siltä, että teatterissa odotetaan vahvaa yksilöjohtajuutta. Samaan aikaan johtajaa kuitenkin

myös vastustetaan. Mikäli ihmisillä on tarve nostaa keskuudestaan henkilöitä sankareiksi,

tämä sankarillinen asema on hyvin epävakaa.

Vaikka jaettua johtajuutta ja sankarillista johtajuutta (engl. heroic leadership) ei mielestäni

voida nähdä toistensa vastakohtina, en ole voinut olla kiinnittämättä huomiota useiden

kirjoittajien vastakkain asetteluun (ks. esim. Locke, 2003; Yakl, 1998). Pohjimmiltaan kyse

on siitä, kumpi johtajuus on työn kannalta tehokkaampaa ja johtaa lopulta parempiin

tuloksiin. Esimerkiksi Edwin A. Locke (2003, 274) on kritisoinut jaettua johtajuutta

ryhmän luovuutta ja tehokkuutta lisäävänä tekijänä. Fletcherin ja Käuferin (2003)

sosiaalisia prosesseja korostavaa näkemystä hän on kritisoinut johtajan henkilökohtaisen

karisman ja henkilökohtaisten ominaisuuksien unohtamisesta. Tällöin ei hänen mukaansa
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huomioida sitä, että toiset ovat parempia johtajia kuin toiset ja siksi heidän tulisi myös

johtaa.

Olen Locken (2003) kanssa samaa mieltä siitä, että ihmiset poikkeavat toisistaan

henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan myös johtajuuden suhteen. Tämä ei mielestäni tarkoita

kuitenkaan sitä, että johtajuutta ei voitaisi jakaa. Johtajuuden jakaminen ei merkitse sitä,

että jonkin ryhmän jäsenen karisma ja muita paremmat johtajuustaidot jäisivät

hyödyntämättä. Sosiaalisten prosessien huomioiminen ei johda henkilökohtaisten

ominaisuuksien unohtamiseen, vaan täydentää ryhmäprosessin ymmärtämistä. Sosiaalisten

prosessien avulla henkilökohtaiset ominaisuudet saattavat jopa nousta paremmin esiin, kun

ryhmälle kehittyy ’työkaluja’ kommunikoida niistä.

Locken (2003, 273) kirjoituksissa heijastuu käsitys yksilöjohtajuuden sankarillisuudesta.

Kirjoittaessaan johtajuudesta hän lainaa Ayn Randia (1993):

”Men have been taught that it is a virtue to agree with others. But the creator
is the man who disagrees. Men have been taught that it is a virtue to swim with
the current. But the creator is the man who goes against the current. Men have
been taught that it is a virtue to stand together. But the creator is the man who
stands alone.”

Lainaus kertoo Locken ajattelun mustavalkoisuudesta: joko kuljet virran mukana tai kuljet

sitä vastaan. Vaihtoehdot viestittävät, että vain johtaja voi olla luova ja silloin hän toimii

jollakin tavoin muita vastaan. Tämä johtaja on sankari alaisilleen, joiden ominaisuudet

riittävät vain ”virran mukana uimiseen”.  Näkökulman ongelma on siinä, ettei se tunnista

alaisten luovuutta. Kun luovuutta ei tunnisteta, ei sitä myöskään voida hyödyntää.

Locke on vahvasti sitä mieltä, että tiimi on tehokkaimmillaan silloin, kun sillä on

yksilöjohtaja. Hän perustelee tehokkuutta konfliktien hallinnan avulla. Vahva johtajuus

auttaa kontrolloimaan konflikteja tilanteissa, joissa johtajalla on valta-asema (Locke 1990,

328). Jaettu johtajuus on hänen mielestään liian suuri abstraktio ryhmän toimintaa

ohjaavaksi käsitteeksi. Ryhmän suorituksen kannalta jaettu johtajuus voi olla hyödyllinen

vain tietyissä tilanteissa. Yksi siihen liittyvistä tärkeistä huolen aiheista on Locken mukaan

se, jakavatko kaikki ryhmän jäsenet organisaation päämäärät. Vaikka yhteistoiminnan
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motivaatio kuvastaisi yksinkertaisesti hyvää tahtoa ja empatiaa, se voi hävitä jos joku

ryhmästä osoittautuu moraalisesti korruptoituneeksi. (Locke 2003, 274–275)

Pohjimmiltaan kritiikki jaettua johtajuutta kohtaan näyttäisi liittyvän johtajuuden

määritelmiin ja tutkimusalueen kehittymättömyyteen. Kritiikin pohjalta heijastuvat vanhat

hierarkiakäsitykset ja käsitykset alaisten johtajaansa nähden vähäisemmistä taidoista. Jotkut

tutkijat (esim. Locke, 2003) kritisoivat vertikaalisen johtajuuden katoamista, jolloin jaettu

johtajuus ymmärretään vertikaalisen johtajuuden kokonaan korvaavana toimintana. Toiset

(esim. Houghton, Neck ja Manz 2003, 123) taas näkevät jaetun johtajuuden ryhmän

toimintana ja siten vertikaalisesta johtajuudesta erillisenä – joskin siihen vaikuttavana

prosessina. Täytyy muistaa, että jaettu johtajuus on tutkimusalueena uusi. Siihen liittyviä

ryhmätoimintoja ei ole vielä tutkittu tarkkaan, eikä niihin liittyviä taitoja ole voitu

konkreettisesti esittää tai opettaa. Jos jaettu johtajuus vaatii joitakin tiettyjä taitoja, sen

toimivuutta ei voida vielä arvostella siitäkään syystä, ettei näitä taitoja ole osattu opettaa

johtamiskoulutuksessa.

3.3 Jaetun johtajuuden vaikutus vertikaaliseen johtajuuteen

Hooker ja Csikzentmihalyi (2003, 231) käyttävät vertikaalisesta johtajuudesta termiä

’hierarkkinen johtajuus’. Heidän mukaansa joistakin hierarkkisen johtajuuden

toimintamalleista pitäisi luopua, jotta organisaatio voisi kehittyä yhtä lailla alhaalta

ylöspäin kuin ylhäältä alaspäin. Tätä he perustelevat sillä, että organisaation optimaalinen

suorituskyky riippuu sen kunkin jäsenen antamasta panoksesta. Tehokkain organisaatio on

se, joka sallii kunkin jäsenen tehdä parhaansa. Tehokkuuden tavoitetta ei voida saavuttaa

tiukoilla rooleilla ja tinkimättömällä käytöksellä. (Hooker & Csikzentmihalyi 2003, 231)

Uskon jaetun johtajuuden muuttavan vertikaalisen johtajuuden luonnetta ja vaikuttavan

siten koko organisaation johtamiseen.

Houghton, Neck ja Manz (2003, 124) ovat kirjoittaneet vertikaalisen johtajuuden

pohjimmaisen roolin muuttumisesta. Johtajan tehtävä on auttaa alaisiaan johtamaan itse
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itseään valtuuttamalla heitä ja rohkaisemalla heitä kehittämään itsensä johtajuustaitoja.

Itsensä johtajuus (engl. self-leadership) on heidän mukaansa jaetun johtajuuden sydän.

Ryhmän jäsenten on näin ollen pystyttävä ensin johtamaan itseään, ennen kuin he voivat

johtaa muita ryhmän jäseniä. Pearcen ja Manzin (2004, 6) mukaan itsensä johtajuus sisältää

itsensä johtamisen (engl. self-management) kohti olemassa olevia tavoitteita, mutta se

käsittää myös mittareiden arvioinnin ja niiden asettamisen tai haastamisen. Sen lisäksi

kuinka jokin asia tehdään, itsensä johtajuus kiinnittää huomiota siihen, mitä on tehtävä ja

miksi (ibid.).

Vertikaalinen johtajuus nähdään itsensä johtajuutta ja jaettua johtajuutta luovana ja

helpottavana toimintana. Vertikaalisen johtajan tulisi muotoilla jaetun johtajuuden

käytännöt ja puoltaa itsensä johtajuuden strategioita. Hänen tulisi nähdä virheet oppimisen

mahdollisuuksina ja välttää niistä rankaisemista. Vertikaalinen johtaja kuuntelee enemmän

ja puhuu vähemmän, kysyy enemmän ja antaa vähemmän valmiita vastauksia. Sen sijaan,

että johtajalla olisi valmiita vastauksia, hän rohkaisee yksilöitä ja työryhmiä ratkomaan

ongelmia ja tekemään päätöksiä. Hän pyrkii korvaamaan yhdenmukaisuuden ja

riippuvuuden aloitteellisuudella, luovuudella, itsenäisyydellä ja keskinäisillä

tarvitsevuussuhteilla. (Houghton et al 2003, 133-134)

Houghton, Neck ja Manz (2003, 133) käyttävät vertikaalisesta johtajuudesta termiä

”superjohtajuus”, jota he kuvaavat ”jaetun johtajuuden helpottamisen taiteeksi”.

’Superjohtajuus’ on perusolemukseltaan erilainen lähestymistapa, joka edistää itsenäs

johtajuutta muissa ja joka tunnistaa itseensä vaikuttamisen (engl. self-influence)

mahdollisuuden ja merkityksen suoritusta parannettaessa sen sijaan, että kokisi sen

kontrollin ja auktoriteetin uhkana (Manz & Sims 1989, 10).  Vertikaalisen johtajuuden

toiminnot vaikuttavat epäsuorasti jaettuun johtajuuteen kehittämällä työryhmän jäsenten

itsensä johtajuuden mahdollisuuksia, jotka liittyvät myöhemmin tehokkuuden uskomuksiin

ja asenteisiin jaetussa johtajuudessa. Kun perinteisen vertikaalisen johtajuuden roolit

jaetaan työryhmän jäsenten kesken, vertikaalisen johtajan tehtävä on helpottaa jaetun

johtajuuden prosessia. Hän keskittyy tällöin auttaviin rooleihin, kuten rohkaisijan ja

henkilökohtaisen vastuun kehittäjän rooliin. Tällöin hän auttaa alaisiaan kehittämään
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itseluottamustaan ja yksilöllistä aloitteellisuuttaan, asettamaan omia tavoitteita ongelmien

selvittämiseksi, ajattelemaan mahdollisuuksiaan, johtamaan itseään sekä ottamaan vastuun

työtehtävistään ja velvollisuuksistaan (Manz & Sims 2001). (Houghton, Neck ja Manz

2003, 133)

Vertikaalisella johtajalla on rooli myös työryhmien jäsenten valitsemisprosessissa, ryhmän

jäsenten kykyjen kehittämisessä, puuttuvien taitojen hankkimisessa, työryhmien rajojen

hallitsemisessa ja ryhmien jäsenten valtuuttamisessa. Jos työryhmien jäseniltä puuttuu

tarvittavia taitoja tai valta hankkia niitä itselleen, heiltä puuttuu myös luottamus ja halu

johtajuuden roolien jakamiseen. Itsensä johtajuuden strategiat ovat tärkeitä jaetun

johtajuuden tehokkuususkomusten, asenteiden ja käytäntöjen muotoutumisessa, mikä tekee

itsensä johtajuuden taitojen kehittämisestä vieläkin tärkeämpää. Tämän vuoksi

työntekijöiden taitojen kehittäminen ja vastuun jakaminen ovat vertikaalisen johtajan

tehtävistä olennaisimmat. (Houghton et al 2003, 133)

Houghton kollegoineen (2003, 134) kirjoittaa ’superjohtajuuden’ rajoituksista ja

mahdollisista käytännön ongelmista. Ensinnäkin johtajat, jotka valitsevat tällaisen

vertikaalisen johtamismuodon saattavat näyttäytyä muille heikkoina johtajina, jolloin

näyttää siltä kuin he eivät hoitaisi tehtäviään ja johtamisvastuutaan. Tämä voisi vaikuttaa

tulevaisuuden urakehitykseen, mikäli valinnasta vastaavat henkilöt arvostavat enemmän

ohjaavaa johtamista. Ongelmaksi voi muodostua myös se, että jaetun johtajuuden tulokset

ovat aluksi heikot, kun ryhmien jäsenet vasta opettelevat hoitamaan laajentuneita

vastuualueitaan. ’Superjohtajuus’ saattaa olla myös enemmän aikaa vievää kuin se, että

johtaja tekisi työn itse työryhmän sijaan. Johtaja saattaa myös puhua paljon vertikaalisesta

johtamisesta siten kuin sitä on tässä luvussa käsitelty, mutta käytännössä toimia

yksinvaltiaan tavoin. (Houghton et al. 2003, 349)

Teatterinjohtajalta odotetaan vahvaa taiteellista johtajuutta, mikä voi vaikeuttaa

vertikaalisen auktoriteetin purkamista teatteriorganisaatiossa. Teatterinjohtajan ammatti on

julkinen ja siihen kuuluu teatterin keulakuvana toimiminen. Monien mielestä (esim. Klaic

2002, Cliche et al. 2000, 46) teatteri on yhtä kuin sen taiteellinen johtajuus. Teatterin
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johtajaan kohdistuvat ristikkäiset paineet voivat olla niin suuret, että hänen on vaikea

purkaa hierarkiaa ja siirtyä jaettua johtajuutta ja itsensä johtajuutta tukevaan rooliin. Olisiko

taloudellinen johtaja sittenkin parempi johtamaan koko teatteriorganisaatiota?

3.4 Yhteenveto

Hookerin ja Csikzentmihalyin (2003) mukaan jaettu johtajuus vaikuttaa myönteisiin

kokemuksiin ja flow-kokemuksiin kuudella tavalla. Tämä teoria linkittyy mielenkiintoisella

tavalla teatteriorganisaation johtamishaasteisiin. Sekä luovuuteen kannustaminen että työn

yhtenäisyyden säilyttäminen ovat Hookerin ja Csikzentmihalyin teorian keskeisiä tekijöitä.

Heidän mukaansa vaikuttamalla ryhmän myönteisiin kokemuksiin ja flow-kokemuksiin,

jaettu johtajuus vaikuttaa luovuutta ja innovatiivisuutta lisäävästi työryhmätyöskentelyyn.

Suurimpana haasteena näen teatterin johtamisessa sen, kuinka kannustaa työntekijöitä yhtä

aikaa luovuuteen ja samalla säilyttämään toiminnan yhtenäisyys. Hookerin ja

Csikzentmihalyin teoria antaa rakennusaineita tämän jännitteen ratkaisemiseen. Siinä

kannustetaan jaetun johtajuuden keinoin sekä luovuuteen että säilyttämään toiminnan

yhtenäisyys. Tämä on mahdollista luomalla ympäristö, jossa flow voi tapahtua. Flow

mahdollistaa optimaaliset olosuhteet luovuudelle. Samalla työ ymmärretään yhteistyönä,

vaikka yhteistä käsitystä teatterin perustehtävästä ei jaettaisikaan.

Teatterinjohtaja kohtaa ristikkäisiä paineita jaettua johtajuutta implementoidessaan. Hänen

tulisi käyttää vahvaa johtajuutta purkaakseen hierarkioita, mikä voi heikentää

henkilökunnan uskoa jaettuun johtajuuteen. Jaetun johtajuuden tulokset voivat lisäksi olla

aluksi heikot, kun ihmiset vasta opettelevat ottamaan vastuuta.

Teatterinjohtajalta odotetaan vahvaa taiteellista johtajuutta. Tämä rooli on ristiriidassa

itsensä johtajuuden kanssa. On siis aiheellista kysyä, olisiko taloudellinen johtaja uuden

vertikaalisen johtajuuden näkökulmasta parempi johtamaan koko teatteriorganisaatiota?
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Jaettu johtajuus on käsitteenä vielä hyvin abstrakti. Tutkimus on uutta ja sitä on vielä melko

vähän. Toimintaa ohjaavana tekijänä jaettu johtajuus ei kuitenkaan ole uusi. Emme ehkä ole

tiedostaneet, että kyse on ollut siitä toimiessamme yhteistoiminnan ohjaamina. Jaettu

johtajuus on siis ollut käsitteellisesti tiedostamaton. Ei voida lähteä myöskään siitä

oletuksesta, että jaettu johtajuus sopisi kaikkiin tilanteisiin. Joissakin tilanteissa johtajuuden

jakaminen voi olla jopa vahingollista eikä jaettua johtajuutta tulisi silloin noudattaa.

4 AINEISTON KUVAUS

Laadullisen tutkimuksen lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen. Todellisuus on

moninainen ja kvalitatiivisessa tutkimuksessa sitä pyritään kuvaamaan mahdollisimman

kokonaisvaltaisesti. (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 2001, 152) Empiirinen aineisto koostuu

kahdeksasta asiantuntijahaastattelusta, kaksien näytelmäharjoitusten observoinnista sekä

useista keskusteluista teatteriorganisaation työntekijöiden kanssa. Haastatteluhetkenä kaikki

haastattelemani henkilöt toimivat vakituisessa työsuhteessa Hämeenlinnan

kaupunginteatterissa. Haastattelut, observointi ja keskustelut toteutettiin ajanjaksolla 18.11–

7.12.2004.

Valitsin haastatteluihin kahdeksan eri puolilla Hämeenlinnan Kaupunginteatteria toimivaa

henkilöä, jotka nähdään tässä tutkimuksessa oman työnsä asiantuntijoina. Heitä

haastattelemalla pyrin saamaan kattavan kuvan johtajuudesta organisaation eri

asiantuntijatehtävistä käsin. Halusin saada näkemyksen niin johdon kuin taiteellisen,

teknisen ja hallinnollisenkin työn tekijöiltä. Haastateltavista kolmella oli kokemusta

teatterin johtamisesta. Näistä henkilöistä yksi toimi haastatteluhetkellä teatterin taiteellisena

johtajana, toinen toimitusjohtajana ja kolmas ohjaajana. Myös johtajat ohjasivat näytelmiä.

Haastatteluhetkellä taiteellisen johtajan kolmevuotiskausi teatterinjohtajana oli lopuillaan.

Hänen johtajasopimuksensa oli tehty yhteensä viideksi vuodeksi siten, että kolmen vuoden

jälkeen hän saattoi halutessaan jättää tehtävän. Hän oli irtisanonut itsensä siten, että kausi
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päättyi vuoden 2004 loppuun. Hän oli toiminut teatterinjohtajana vastaten sekä taiteellisen

johtajan että toimitusjohtajan työtehtävistä, kunnes syksyllä 2004 roolit eriytettiin ja

toimitusjohtajaksi valittiin toinen ohjaajista. Teatterinjohtaja tuli kautensa alussa uutena

henkilönä taloon vuoden 2002 alussa. Kaksi vanhempaa ohjaajaa olivat toimineet talon

ohjaajina jo pitkään: toinen 20 vuotta ja toinen 16 vuotta. Haastattelin myös näyttelijää,

valomiestä, tiedottajaa, taloussihteeriä sekä tuottajaa. He olivat kaikki toimineet talossa

useita vuosia.

Valitsin teemahaastattelun aineistonkeruumenetelmäksi, koska halusin nähdä mitä asioita

työntekijät itse tuovat esiin johtajuudesta. Vaikka haastattelijana pidin huolta siitä, että

kaikki teema-alueet tulivat käsitellyiksi, saivat haastateltavat puheellaan ohjata keskustelun

kulkua tuomalla esiin itselleen tärkeitä seikkoja. Haastateltavat korostivat hieman eri asioita

asemastaan ja asiantuntijuudestaan riippuen.

Haastattelujen kesto ja laajuus vaihtelivat. Lyhin haastattelu kesti noin puoli tuntia.

Pääsääntöisesti haastattelujen kesto oli n. 1h-2,5h. Yhteensä kaksi haastattelua kärsi

nauhurin yllättävistä toimintahäiriöistä. Nauhuri alkoi pätkiä kolmanneksi viimeisessä

haastattelussa, minkä huomasin vasta tämän haastattelun lopussa. Haastattelun litterointi

onnistui kuitenkin kohtalaisesti. Seuraavassa haastattelussa nauhuri pätki jo niin paljon, että

lauserakenteet katkeilivat pahasti ja sisältö kärsi. Haastattelu kesti puoli tuntia ja kirjoitin

sen asiasisällön pääkohdat heti ylös. Viimeiseen haastatteluun apua löytyi onneksi

teatterilta ja haastattelun nauhoitus onnistui teatterin omilla laitteilla.

Olen täydentänyt haastatteluaineistoa näytelmäharjoitusten observoinnilla. Seurasin

näytelmäharjoituksia katsomosta ja kulisseista. Kulisseissa istumalla halusin päästä

mahdollisimman lähelle näyttelijöiden maailmaa ja nähdä prosessin heidän ”puoleltaan”.

Katsomossa välittyi puolestaan johtajuusprosessi ”ohjaajan silmin”. Näyttämökulisseihin

meneminen auttoi ymmärtämään katsomoa paremmin esillä olemisen kokemusta, joka

näyttelijällä tilanteessa on. Tarkkailin sitä, kuinka johtajuusrooli siirtyy henkilöltä toiselle:

mitä johtajuusroolin siirtyminen edellyttää ja mihin se vaikuttaa. Keräämääni tietoa käytin

hyväksi haastatteluissa ja keskusteluissa. Läsnäoloni ei tuntunut vaikuttavan mitenkään
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työryhmän työskentelyyn. Näytti siltä, että ryhmä unohti läsnäoloni työskennellessään.

Observoinnin keinoin pääsin keräämään tietoa työryhmän johtajuusprosessista. Tällöin

kohteena olivat ohjaaja sekä harjoituksiin osallistuneet näyttelijät ja tekninen henkilökunta.

Lisäksi olen keskustellut johtamisesta taiteelliseen, tekniseen ja hallinnolliseen

henkilökuntaan kuuluvien henkilöiden kanssa. Kävin keskusteluita useiden näyttelijöiden

kanssa harjoitusten aikana ja niiden välillä. Lipunmyyjän kanssa puhuin yleisön

ohjelmistotoiveista ja palautteesta. Kaikkien haastateltavien, paitsi toimitusjohtajan kanssa

olin keskustellut epävirallisesti ennen kuin nauhoitetusta haastatteluajasta sovittiin.

Joidenkin kanssa olen keskustellut myös haastattelun jälkeen. Näillä keskusteluilla on ollut

merkittävä vaikutus tutkimuksen juonen muotoutumiselle.

4.1 Case: Hämeenlinnan kaupunginteatteri

Yhteiskunnallisen teatterin johtamista koskevan keskustelun perusteella monilla teatterin

työntekijöillä näytti olevan käsitys, että teatteri ’nousisi tai kaatuisi johtajan myötä’.

Tarkoitan tällä johtamisnäkemystä, jossa johtaja on yksin vastuussa organisaatiosta: sen

menestyksestä ja epäonnistumisista. Hämeenlinnan kaupunginteatteri nousi julkisuuteen

johmisongelmien vuoksi keväällä 2004. Henkilökunta syytti johtoa johtamistaitojen

puutteesta ja johto puolestaan henkilökuntaa vastuun kantamisen puutteista. Vaikutti siltä,

että tarvittiin uusia käsitteitä ymmärtämään ilmiöitä, joita molemmat osapuolet kuvasivat

omasta kokemusmaailmastaan käsin.

Johtaja oli valittu taloon vuoden 2002 alusta viiden (3+2) vuoden johtajuuskaudelle. Osa

henkilökunnasta vastusti hänen valintaansa valintahetkellä ja sen jälkeen. Johdon ja

henkilökunnan välisiä ongelmia käsiteltiin organisaatiossa etenkin kolmantena vuotena,

johon johtaja päätti johtajasopimuksensa. Ongelmia oli viimeisenä vuotena onnistuttu

yhdessä ratkaisemaan niin hyvin, että johtajan valintaa alun perin vastustaneet näyttelijät

olivat lopulta harmissaan hänen lähdöstään. Molemmat osapuolet olivat oppineet

ymmärtämään toistensa työtä ja organisaatiota paremmin.
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Organisaation tilanne, johon johtaja rekrytoitiin, oli johtamisen kannalta haasteellinen.

Hämeenlinnan kaupunginteatterilla oli taloudellisia ongelmia syksyllä 2003, jotka lisäsivät

henkilökunnan keskuudessa pelkoja irtisanomisista. Tunnelma oli irtisanomisuhan vuoksi

kireä. Taloudelliset ongelmat juonsivat juurensa aikaan ennen nykyistä johtajaa.

Henkilökunta oli tehnyt kovasti töitä ja joillakin työntekijöillä oli uupumisoireita. Teatterin

velat olivat kuitenkin tänä aikana vain kasvaneet. Organisaatio kriisiytyi ja sen ongelmat

näyttivät kulminoituvan erilaisiin johtajuusodotuksiin henkilökunnan ja johtajan välillä.

Näytti siltä, että samaan aikaan kun teatterin ajateltiin johtajan mukana nousevan tai

kaatuvan, johtajaa myös vastustettiin.

4.2 Tutkimuksen empiiriset selvitystehtävät

Valitsin teatteriorganisaation johtamisen kontekstiksi, koska uskon sen kohtaamien

johtamisongelmien tulevaisuudessa lisääntyvän entisestään myös kaupallisissa

organisaatioissa. Hyvin keskeinen tällainen ongelma on: kuinka saada työntekijät yhteisen

vision ja yhteisten tavoitteiden taakse ja kuinka toisaalta kannustaa heitä samalla

luovuuteen?  Työntekijöiden saaminen yhteisten tavoitteiden taakse voi olla

teatteriorganisaatiolle erityisen haasteellista sen perustehtävän näkökulmasta.

Perustehtäväkäsitykset liittyvät siihen, mitä teatterissa tehdään ja kuinka se tehdään.

Kysymykset ovat pitkälle kulttuuripoliittisia. Risto Eräsaaren (1999) mukaan yhtenäistä

kulttuuripolitiikkaa ei ole enää olemassa. Mikäli tämä pitää paikkansa, on työntekijöitä

vaikea saada jakamaan yksi yhteinen visio. Pyrin empiirisesti selvittämään, miten teatterin

perustehtävä nähdään teatteriorganisaatiossa. Onko mahdollista, että organisaation

toiminnan yhtenäisyys voidaan saavuttaa yhteisen perustehtävän avulla?

Samalla kun työntekijöiden asiantuntijuus ja heihin kohdistetut luovuusodotukset kasvavat,

muuttuvat myös organisaation johtamistarpeet. Hierarkkisen yksilöjohtajuuden ajatus

johtajuuden perusoletuksena ei ole enää riittävä organisaatiossa, jossa työntekijöiden

halutaan olevan luovia ja innovatiivisia. Sen sijaan vuorovaikutusprosessiin liittyvien
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johtajuustaitojen merkitys korostuu. Teoriassa jaettu johtajuus tarjoaa tavan toimia siten,

että kunkin johtajuusprosessiin osallistujan henkilökohtainen asiantuntijuus pystytään

hyödyntämään prosessissa, jossa ryhmän yhteinen työ on enemmän kuin osiensa (eli

jäsenten työ erikseen) summa. Olen tutkimuksessani kiinnostunut, millä tavalla jaettu

johtajuus käytännössä edistää luovuutta ja innovatiivisuutta.

5 TEATTERIN PERUSTEHTÄVÄKÄSITYKSET

Haastateltavien teatterin perustehtävää koskevissa määritelmissä oli paljon yhteistä.

Etenkin silloin, kun ne koskivat teatteritaiteen tai näytelmän tehtävää ottamatta kantaa

teatterilaitoksen johtamisen problematiikkaan tai kulttuuripolitiikkaan. Yksi

tunnetuimmista teatteritaiteen määritelmistä on Hamletin esittämä näytelmän määritelmä.

Näytelmän ”tehtävä on alun perin ollut ja vieläkin on pitää, niin sanoakseni, kuvastinta

luonnon edessä, näyttää hyveelle sen omat piirteet, ylenkatseelle sen omat kasvot ja itse

aikakaudelle ja sukukunnalle sen oma muoto ja leima” (Pieni tietosanakirja 1959, 690).

Nämä näkökohdat löytyivät eri muodoissa lähes kaikkien haastateltavien puheesta.

Esimerkiksi ohjaaja kuvasi teatterin tehtävää seuraavasti:

”Teatterilla ehkä selkeämmin kuin orkesteritoiminnalla on tämmönen aika
semmonen, jopa anarkistinen tehtävä. Kyllä tämän on myös ravisteltava sitä
järjestelmää. Taiteen yleinen velvollisuus on olla sillai joko omana tuntona tai
näyttää epäoikeudenmukaisuuksia tai nähdä vääriä rakennelmia tai toisaalta
nostaa sellaisia asioita runolliseen kauneuteen, jotka nähdään tuomittavina
ihmisten asenteissa ovat poissuljettavia tai syrjittäviä, niin kyllä tämä
taidemuoto, niin sillä pitää olla tämä oikeutus.” –Ohjaaja

Haastateltavien näkemykset teatterin perustehtävästä vaihtelevat. Näkemyserot koskivat

taiteen tehtävää, taidelaitoksen liiketoimintaa eli sitä miten varmaa kysynnän tulee olla,

kulttuuripolitiikkaa eli sitä kenelle teatteria tehdään ja yleisöä vastaanottajana eli

käsitystä yleisön kyvystä tai halusta vastaanottaa taiteen sisältöjä. Näkemyserot vaikuttavat

välineellisesti johtajuuteen eli ihmisten johtamiseen teatteriorganisaatiossa. Johtajuus on

tässä tutkimuksessa määritelty vuorovaikutusprosessiksi. Perustehtävää koskevat
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näkemyserot vaikuttavat keskeisesti tähän vuorovaikutusprosessiin aiheuttamalla

henkilöiden välisiä konflikteja.

Olen luonut tutkimuksen pohjalta kuvion teatterin perustehtävää koskevista

taustaoletuksista. Muodostaessaan käsityksen kuvion sakaroiden teemoista henkilö

muodostaa samalla käsityksensä teatterin perustehtävästä. Kuvion avulla olen pyrkinyt

konkretisoimaan teatterin perustehtävän abstraktia luonnetta. Kuvio jäsentää suhtautumista

julkiseen rahoitukseen, pääsylipputuloihin, luovuuteen sekä yhteisölliseen kokemiseen,

jotka liittyvät toisiinsa muodostaen kiinteän kokonaisuuden - perustehtäväkäsityksen.

Voidaan erottaa toisistaan kaksi akselia: mitä tuotetaan ja miten se tuotetaan. Nämä

käsitykset vaikuttavat henkilöiden välisiin suhteisiin keskeisesti etenkin

ohjelmistovalintojen kautta.

KUVIO 4. Teatterin perustehtäväkäsitys syntyy neljästä elementistä.

Koska pyrin selvittämään mistä teatteriorganisaation sisäiset johtajuusongelmat johtuvat,

lähestyn perustehtäväkäsitystä mielipide-erojen näkökulmasta. Tarkastelen

PERUS-
TEHTÄVÄ

Liiketoiminta:
Miten varma
kysynnän on
oltava?

Yleisö
vastaanottajana:
Millaisia sisältöjä
osataan/halutaan

vastaanottaa?

Kulttuuri-
politiikka:

Kenelle
tarjotaan?

Taide:
Mikä

tehtävä?
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perustehtäväkäsityksiä kahdella ulottuvuudella. Näistä ensimmäinen on taiteen ja talouden

välinen suhde ja toinen on taiteen ja yleisön vastaanottavuuden välinen suhde. Mielipiteet

teatterialaa koskevassa julkisessa keskustelussa ovat mielestäni viimeisen vuoden aikana

eronneet eniten näillä ulottuvuuksilla ja samat eroavaisuudet tulivat esiin myös

haastatteluissa.

5.1 Taide ja liiketoiminta – paradoksi vai ristiriita?

Liiketoiminnalla tarkoitan teatterin omaa tulonhankintaa. Teatterin tulot koostuvat

yhteiskunnan tuesta (valtionosuus + kunnan avustus) sekä omista tuloista (pääsylipputulot

ja muut omat tulot). Pääsylipputulojen ja muiden omien tulojen osuus vuonna 2003 oli

Hämeenlinnan kaupunginteatterissa 28 % (Teatteritilastot 2004, 26). Voidaan sanoa, että

liiketoiminnan osuus tulonmuodostuksessa oli vuonna 2003 28 %. Loput 72 % koostuivat

valtionosuudesta (16 %) ja kunnan avustuksesta (56 %) (ibid.).

Haastateltavat jakautuivat taiteen ja liiketoiminnan tehtävien suhdetta koskevissa

mielipiteissään kahtia. Kummankaan näkemyksen mukaan teatterin tehtävänä ei katsottu

olevan tehdä tulosta, kun tuloksella tarkoitetaan taloudellista voittoa. Ensimmäisen

näkemyksen mukaan taiteen ja liiketoiminnan tehtävien välillä ei ollut ristiriitaa. Tämä on

näkemys A. Toisen näkemyksen mukaan taiteen ja liiketoiminnan välillä on olemassa selvä

ristiriita. Tämä on näkemys B. Taiteen ja liiketoiminnan suhdetta koskevien mielipiteiden

voidaan olettaa liittyvän tämän hetkiseen tilanteeseen valtionosuutta ja kunnan avustusta

saavassa Hämeenlinnan kaupunginteatterissa.

Näkemys A: Paradoksi taiteen ja liiketoiminnan välillä

Taide ja kontekstin taiteelle asettamat rajat (tässä tapauksessa taloudelliset resurssit)

muodostavat paradoksin, eivät ristiriitaa. Taloudelliset resurssit rajoittavat taiteen tekemistä

asettamalla puitteet, joissa taidetta voidaan tehdä. Toisaalta teatterin tehtävä taidelaitoksena

on uudistua ja tarjota uusia näkökulmia, toisaalta organisaationa huomioida käytettävissä

olevat taloudelliset resurssit ja turvata laitoksen toiminnan jatkuvuus myös tulevaisuudessa.
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Paradoksi syntyy uudistumisen (l. epävarman liiketoiminnan) ja varman liiketoiminnan (l.

kysynnän) välille. Noudattaessaan perustehtäväänsä, näyttäessään jotain mitä ei osata

odottaa, taide on aina epävarmaa liiketoimintaa. Silti esityksiä ei ole varaa tehdä tyhjille

katsomoille. Katsojia on tultava, jotta saadaan taloudellisia resursseja toimia. Omien tulojen

osuus on teatterille elintärkeä. Tilanteen paradoksaalisuutta kuvaa osuvasti taidelaitoksen

symbolinen vertaus virtaan. Teatteri voidaan nähdä virtana, joka kaivaa uomaa eli kuluttaa

yhteiskunnan resursseja. Toisaalta taloudelliset resurssit rajoittavat toimintaa

muodostamalla uoman, joka kahlitsee virran.

”Olkoon nyt kysymys sitten virrasta niinku tuo Vanajavesi tuossa, joka ihme
kyllä virtaa tässä kohden pohjoiseen, niin se on oikein hyvä osviitta tälle
teatterillekin, että sen pitää uskaltaa kulkea suuntaan, jota ei oleteta. Toisaalta
sitten pitää miettiä sitä sillä tavalla, että tällaisen taidelaitoksen tehtävä on
myöskin sitten miettiä se paradoksi siitä, niiku Hector sanoo sen, että kumpi se
on väkivaltainen, tämä virta vai tämä uoma, joka kahlitsee sen virran. Vesi
joka tekee sen uoman vai ne rannat, jotka kahlitsee sen. Niin tietyllä tavalla
samankaltaisessa asemassa on taidelaitoskin.” –Ohjaaja

Henkilöt, jotka edustivat näkemystä A, näkivät liiketoiminnan kuuluvan teatterijärjestelmän

luonteeseen. Vaikka teatterin tehtävänä ei nähty olevan tehdä tulosta eli voittoa pidettiin

nollatulokseen pyrkimistä hyvänä. Ristiriitaa taiteen sisällön ja nollatuloksen saavuttamisen

välillä ei nähty olevan olemassa.

”Mulle toi et bisnes on tullu, tää (teatteritoiminta) on ollu bisnestä aina mun
kohdalla ja niin se on nytkin. Mulla on ton verta rahaa ja ton verta pitää saada
aikaan. Nyt tässä tilanteessa tärkeetä on, että nyt pitää saada sellanen tilanne
aikaan, että ei tee tappioo. Toi pitää vetää pois, toi ei onnistu. Tää on ollu
itsestäänselvyys mulle niiku aina. Se on ollu päässä. Juttu on siinä, et mihin
pyritään, et jos me halutaan, että meidän pitäs tuottaa hirveesti voittoo, ei
mitään mahollisuutta tässä. Ei voiton tekeminen mua kiinnosta. Mulle ne jutut
on se tärkein. Teatterin tehtävä ei oo tehdä voittoa eikä tehdä tulosta.”
–Toimitusjohtaja, ohjaaja

Kohtuullista maksua pidettiin hyvänä asiana myös teatteripalvelun arvostuksen

näkökulmasta. Kohtuullisen maksun nähtiin kuuluvan järjestelmän luonteeseen. Tällaisena

kohtuullisena maksuna pidettiin tämänhetkisiä pääsylippuhintoja. Pääsylipputulot myytyä
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lippua kohti olivat vuonna 2003 Hämeenlinnan Kaupunginteatterissa keskimäärin 15,54

euroa.

”Se on ihan hyvä, että ihmiset saa maksaa, koska se tavallaan nostaa sen
tilanteen arvoakin vielä, että siihen on katsoja itekin uhrannut panoksensa.
Kyllä se kuuluu tähän järjestelmään. Mutta tietysti kohtuulliset ajattelutavat
siinä pitää olla mukana.” – Ohjaaja

Näkemys B: Ristiriita taiteen ja liiketoiminnan välillä

Taiteen ja liiketoiminnan välillä on näkemyksen B mukaan selkeä ristiriita. Taiteen

tehtävänä nähtiin olevan uusia näkökulmien löytäminen yhteiskuntaan ja jatkuva

uudistuminen. Uudistumalla teatteritaide uudistaa myös yhteiskuntaa ja tuo uutta

perspektiiviä yleisesti hyväksyttyihin ja vallitseviin ajattelumalleihin. Toiminnan pitäisi

näkemyksen B mukaan olla julkisesti rahoitettua siten, että kenellä tahansa yhteiskunnan

jäsenellä olisi varaa mennä teatteriin milloin tahansa. Näkemyksen mukaan teatteritaiteen

perustehtävä katoaa, jos kaikilla yhteiskunnan jäsenillä ei ole varaa teatteripalveluun.

Tällöin teatterin rooli yhteiskunnan uudistajana, sen sivistystehtävä, kärsii. Mitä

tulosvastuullisempi yksikkö teatterilaitoksesta tulee, sitä suuremmassa vaarassa se on

näkemyksen B mukaan kadottaa sivistystehtävä.

”Ongelma on siinä, että teatterin roolia ei vuosikausiin ole yhteiskunnassa
jäsennetty oikein. Mun mielestä teatterin pitäs olla melviniläinen
kulttuurilaitos. Se on niiku kirjasto, et se olis tietyllä tapaa ihmisille ilmasta tai
maksas viis euroo lippu. Mutta teatteria on koko ajan ajettu lähemmäs ja
lähemmäs yritysmaailmaa ja siitä on ruettu tekemään tulosvastuullinen yksikkö
ja se on taiteessa aina hirvittävän vaarallista.” –Teatterinjohtaja, ohjaaja

”Mun mielestä nyt jo mennään äärirajoilla. Pitää olla mittasuhteet kuitenkin
maailmassa kohdillaan. Jos maksaa Hämeenlinan kaupunginteatterin lippu
yhtä paljon kun U2:n konsertti, niin ei oo mittasuhteet enää kohdallaan.
Teatterista tulee sit liian elitistinen taidelaitos, et se menee jo oopperan
alueelle, et siä käy vaan ne yhteiskuntaluokat, joilla on siihen varaa. Et me
mennään teatteriin kun meillä on varaa mennä teatteriin. Perustehtävä katoaa
täydellisesti.” –Teatterinjohtaja, ohjaaja
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Jotta teatteri täyttäisi sivistystehtävän yhteiskunnassa, sen tulisi näkemyksen B mukaan olla

niin hyvin julkisesti tuettu, ettei raha vaikuttaisi ohjelmistovalintoihin. Julkisen tuen

jälkeenjääneisyys vaikuttaa näkemyksen mukaan tällä hetkellä laitosteatterin

näytelmävalintoihin sitä kautta, että pääsylipputulojen merkitys teatterin toiminnalle on

muodostunut elintärkeäksi. Organisaationa teatterin on pystyttävä turvaamaan toimintansa

jatkuvuus, maksamaan ihmisten palkat, mahdolliset tilavuokrat ja muut kustannukset. Jos

teatteripalvelua joudutaan tuottamaan tilanteessa, jossa tulot eivät välttämättä riitä

kattamaan menoja, teatteri ei voi ottaa taiteen luonteeseen kuuluvaa epävarman

liiketoiminnan riskiä vaan sen on panostettava varmaan liiketoimintaan. Toisin sanoen sen

on tarjottava yleisölle esityksiä, joille on olemassa mahdollisimman varma kysyntä.

”Kuilu oman rahoituksen ja valtionrahoituksen,  kunnanrahoituksen suhteen
koko ajan kasvaa. Teattereilla on koko ajan suuremmat ja suuremmat paineet
tehdä omia tuloja ja lipputuloja, joka ajaa riskittömään
ohjelmistosuunnitteluun. Eli monet johtajat on niin puun ja kuoren välissä,
ettei niillä ole muuta vaihtoehtoa kuin rakentaa sellaista ohjelmistoa ja johtaa
koko laitosta sillä tavalla, että ihmisten työpaikat ei oo uhattuna. Nään sen
näin konkreettisena asiana, et jouduin aika nopeesti ite tekeen kompromissin et
mä en vetäny ihan - aluks mä vedin aika yltiötaiteellista linjaa -  mut sit mä
tulin vähän vastaan eli sellaselle munattoman keskitien alueelle, joka ei ole
taidetta, mutta ei viihdettäkään. Se oli ihan pakkoratkasu, koska meillä oli
taloudellinen tilanne niin niukka et vaakalaudalla oli - ruvetaan keskusteleen
lomautuksista ja tällasta. Vaakakupissa on ihmisten työpaikat ja mä johtajana
katsoin kuitenkin et mun moraalisena velvollisuutena on taata niiden ihmisten
työn jatkuvuus, niin sillon mun on tingittävä siitä omasta taiteesta.”

–Teatterinjohtaja, ohjaaja

Yhteiskunnan tukea on jakamassa kasvava joukko teattereita. Koska julkisen tuen

kokonaismäärän kasvumahdollisuudet ovat rajoitetut, jo tuen piirissä olevat teatterit

kärsivät uusien teattereiden pääsystä tuen piiriin. Asemansa jo vakiinnuttaneiden

teattereiden julkisen rahoituksen suhteellinen osuus ei tällöin pysy samana kustannusten

kehittyessä. Rahasummaa kun on jakamassa kasvava joukko teattereita.

”Tulee enemmän ja enemmän ryhmiä ja kuitenkin se käytettävissä oleva
rahoitus valtion taholta on pysynyt vuosia muuttumattomana. Sitä nytten jo
pientä pottia tulee koko ajan jakamaan enemmän ja enemmän. Ja mä nään
sillon et teatterimaailman problematiikka pitäs ratkasta sieltä käsin missä on
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resurssit, elikkä tällä hetkellä ne on laitosteatterit, joilla on pitkä historia:
niillä on valmiit tilat, kalustot, edellytykset, osaava henkilökunta. Pitäs saada
nää taidelaitokset toimimaan kunnolla, koska niillä on kuitenkin valmiit
resurssit olemassa. Mutta aika moni valitsee tänä päivänä sen pitkän tien ja
rakentaa omaa ryhmää ihan nollasta.” – Teatterinjohtaja, ohjaaja

Ne, jotka ovat perustaneet oman ryhmän ovat kertoneet kyllästyneensä laitosteattereiden

rajattuun mahdollisuuteen harjoittaa kokeilevaa taidetta. Tästä muodostuu näkemyksen B

mukaan noidankehä. Laitosteatterit metsästävät pääsylipputuloja tuottamalla riskitöntä

taidepalvelua. Tällöin kokeellista taidetta haluavat eroavat ja perustavat uuden ryhmän.

Tämä uusi ryhmä tulee jakamaan yhteiskunnan niukkoja taiteen resursseja, jolloin

laitosteattereiden saama yhteiskunnan tuen suhteellinen osuus pienenee ja paineet

riskittömään ohjelmatuotantoon kasvavat.

Ristiriita uudistumisen ja liiketoiminnan välillä on näkemyksen B mukaan selvä. Teatterin

perustehtävä on uudistua jatkuvasti. Tämä tarkoittaa, että teatterin tulisi tehdä vain uusia

esityksiä.

”Mun käsitys on, et teatteri pahimmillaan...se on surkee cover-bändi, jolla ei
ole mitään omaa vaan soittelee vaan muitten lainabiisejä. Mun mielestä
teatterin pitäs olla niiku hyvä rokkibändi, joka uudistuu ja tekee uusia levyjä
koko ajan. Jos mä saisin päättää, niin mä säätäisin semmosen lain, et
Suomessa ei sais esittää mitään muuta kuin uusia esityksiä koko ajan, koska
ajattelen sen näin, et jos ’Taru sormusten herrasta’, jos siitä tehtäis taas uus
versio ja taas uus versio, niin jossain vaiheessa ne aiheet kuolee käsiin.
Teatterin tehtävä on toimia futuurissa, kattoo siis tulevaisuuteen, mitä tässä
maailmassa tapahtuu tai mitä on tapahtunu eikä olla niiku joku
karaokeautomaatti. Se on pahimmillaan sitä ja mä ite vierastan sitä
hirvittävästi. Teatterin tärkein tehtävä on uudistua jatkuvasti katsojan silmissä
- siis tarjota uusia näkökulmia yhteiskuntaan.” – Teatterinjohtaja, ohjaaja

Uudistuminen merkitsee taloudellisen riskin ottamista, koska pääsylipputulot ovat

kokeilevalle teatterille epävarmemmat. Jos riskiä ei ole vara ottaa, uhkakuvana nähdään

teatteritoiminnan muuttuminen tuottajalähtöiseksi viihteeksi. Osa teatterinjohtajista on

vastustanut tätä muutosta siksi, että nollatulokseen pyrkiminen supistaa näytelmätarjontaa.

Taiteen koko lähtökohta kärsii, jos ’luoville hulluille’ ei ole enää tilaa. Tällä hän tarkoittaa
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sitä, että jos taiteen tehtävä on kyseenalaistaa asioita, se ei voi silloin olla samaa mieltä.

Uhkakuvana nähdään teatteritaiteen kaupallistuminen, tähtikulttuurin syntyminen ja

ohjelmiston muuttuminen suuria yleisömassoja miellyttäväksi viihteeksi.

”Sen takiahan tässä on nuoret johtajat helisemässä, koska ne on nuoria
idealistisia, joilla on taiteellisia visioita ja teatteri on tällä hetkellä koko
maassa semmosessa murroksessa, et se muistuttaa koko ajan enemmän ja
enemmän mitä tahansa yritystä, jonka tehtävä ei nyt ehkä oo tavotella voittoo,
mut ainakin nollatulosta. Eli se on aiheuttanut sen, et koko johtamisen
lähtökohta on muuttunut. Enää ei ole tilaa semmoselle johtajalle, jota
aikoinaan edusti Jouko Turkka, Kalle Holmberg eli luovia hulluja taiteilijoita,
tämmösiä majakoita, jotka näyttää valoo taiteellisessa maailmassa. Nykyinen
teatterinjohtaja on finanssinero ensisijaisesti, että se pystyy rakentamaan
semmosta viihdyttävää ohjelmistoo, joka tuo suuria yleisömassoja. Se ajaa
koko lajin semmoseen pattitilanteeseen, tähtikulttuuriin, joka on jo
Broadwaylla olemassa, et tähdet pärjää ja muut kamppailee siellä jossain
sivustoilla. Syntyy siis ihan tämmöstä tähtiteollisuutta. En yhtään ihmettele, jos
Suomeen tulee tai se on tullu jo,  niiku nää Peakockin ’Hair’-musikaalit,
’Grazyt’ ja nää, eli tämmönen tuottajavetoinen teatteri. Se on tullu jo Suomeen
ja tulee rantautumaan yhä voimakkaammin, on jo Lontoossa ja Broadwaylla
ollut vuosikausia, tuottaja onkin se kaiken dynamo. Ei ole teatteri vaan
tuottaja, joka palkkaa ympärilleen ohjaajan tietynlaisen taiteellisen työryhmän,
jotka alkaa tekeen tietynlaista tuotetta, jolla on hirveen pitkälle tarkkaan
mietitty kohdeyleisö koko se niiku strategia. Se on aika lähellä
elokuvaformaattia.” –Teatterinjohtaja, ohjaaja

5.2 Taide ja yleisön vastaanottavuus – paradoksi vai ei?

Taiteen ja yleisön vastaanottavuuden suhteessa on kyse luovuuden suhteesta kontekstiin.

Kontekstin rajat muodostaa yleisön vastaanottavuus. Yleisön vastaanottavuudella tarkoitan

yleisön halua tai kykyä kokea, tulkita tai käsitellä esityksen herättämiä ajatuksia ja tunteita.

Voidaan puhua sekä katsojien taiteen lukutaidosta että halusta käsitellä taiteen sisällöllisiä

teemoja. Taiteen lukutaidolla tarkoitan henkilölle hänen kokemushistoriansa aikana

muodostunutta kykyä ymmärtää taiteen symbolisia merkityksiä ja kykyä yhdistää niitä

omiin kokemuksiin uusia tulkintoja muodostaen. Taiteen lukutaito vaihtelee ihmisten

välillä paitsi heidän kokemushistoriansa, myös taiteeseen suunnatun perehtymisensä myötä.
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Koko ikänsä teatteria ammatikseen seuranneen taiteilijan taiteen lukutaito on erilainen kuin

ensimmäistä kertaa teatteriin kävelevän katsojan.

Katsojan vastaanottavuus voi myös riippua hänen halustaan käsitellä tiettyjä teemoja.

Tähän haluun voi vaikuttaa henkilökohtaisen kokemushistorian lisäksi esimerkiksi

elämäntilanne. Jotkut aiheet voivat omasta kokemushistoriasta johtuen edellyttää enemmän

psyykkistä työtä kuin mihin katsoja tuntee voimavarojensa riittävän. Katsojalle

mielekkäämpiä voivat olla tällöin ennemminkin vähemmän henkisiä resursseja vaativat

viihdyttävät esitykset. Näin ollen katsojan näytelmävalintoihin voi vaikuttaa hänen sen

hetkinen psyykkinen kuormittuneisuutensa muilla elämän alueilla. Hämeenlinnan

kaupunginteatterin työntekijät kertoivat katsojien keskimäärin toivovan eniten viihdyttäviä

ja hauskoja esityksiä.

Näkemys C ja näkemys D eroavat toisistaan käsityksissä luovuudesta, ihmisestä taiteen

katsojana sekä yhteisöllisyyden kokemisen merkityksestä. Yhteisöllisyyden kokemuksella

tarkoitan kokemusta, joka muodostuu näyttelijöiden välille lavalla, yleisön keskuuteen

katsomossa sekä näyttelijöiden ja yleisön välille näytelmän esitystilanteessa.

Näkemys C: Paradoksi taiteen ja yleisön vastaanottavuuden välillä

Taide ja yleisön vastaanottavuus muodostavat samanlaisen paradoksin kuin taide ja

liiketoiminta. Näkemyksen C mukaan taidetta voidaan tehdä vain yleisölle, joka ymmärtää

sisällön ja haluaa käsitellä sitä. Toisin sanoen yleisön vastaanottavuus asettaa rajat

ohjelmistotuotannolle. Taiteen tehtävä on samalla herättää katsojia ajattelemaan asioita

uudesta näkökulmasta. Esityksen on siis tarjottava uusia tapoja nähdä asioita, mutta sen on

tehtävä se sellaisissa puitteissa, että katsoja ymmärtää sanoman. Katsoja viihtyy silloin, kun

hän voi oivaltaa jotakin uutta. Mikäli esitys ei tavoita katsojaa, ei oivaltavaa elämystä

synny. Tällöin teatterin perustehtävä, uusien näkökulmien muodostaminen, ei ole täyttynyt.

Katsojien viihtyminen tuoleissaan vaikuttaa näyttelijöiden viihtymiseen näyttämöllä, joka

puolestaan heijastuu takaisin katsomoon jne. Näin muodostuu myönteinen kehä. Voidaan
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puhua yhteisöllisyyden kokemuksesta, jossa katsoja aktiivisuudellaan (eleillä, ilmeillä,

naurulla jne.) vaikuttaa näyttelijöiden tuntemuksiin näyttämöllä. Yleisön reaktion

aistiminen kannustaa lavalla näytteleviä näyttelijöitä omassa suorituksessaan.

”Teatterin perustehtävä on sekä älyllisellä että tunnetasolla synnyttää elävä
vuorovaikutustapahtuma. Siihen liittyy hyvin voimakas tämmönen katsomossa
ja koko tilassa oleva sosiaalinen...no, siinäkin on pakko käyttää sanaa
vuorovaikutus. Myöskin katsojat elää keskenään siinä tilanteessa. Mut sitten
teatterin perustehtäviin kuuluu nähdä asioita aina uudesta, juuri sellaisesta
näkökulmasta, jota tavallisesti ei hoksata yhteiskuntatasolla. Mutta se voi
koskea hyvin pieniä asioita, koska silloin toteutuu se elämyksellinen...voi
puhua ahaa-elämyksestä. Silloin kun katsoja kokee ahaa-elämyksen
katsomossa, niin silloin teatteri on tehnyt tehtävänsä. Silloin kun katsomossa
viihdytään, silloin viihdytään myöskin näyttämöllä.” –Ohjaaja

Tämä vaikuttaa puolestaan siihen, että ohjelmistoa suunnitellessa ajatellaan valmiiksi mille

segmentille mikin näytelmä tehdään. Tällöin huomioidaan kaupungin ja sen katsojien

erityispiirteet. Hämeenlinna oli asukaslukunsa puolesta näkemyksen C mukaan kokeellisia

esityksiä rajoittava tekijä.

”Hämeenlinna on pieni paikka, siellä ei mee semmoset kokeelliset jutut. Me
tehtiin tossa laitakaupungin kulkijoista ’Lasillakävelijät’, jossa yks oli
vammanen ja yks hakkas vaimoonsa ja se tapahtu jossain Ameriikan jossain
pikkukaupungissa. Ni ne on semmosia, et toi Hämeenlinna on vähän semmonen
kaupunki, et siellä ei voi ihan kaikkee esittää. Sitä esitettiin varmaan
kymmenen kertaa ja peruttiin varmaan puolet esityksistä. Siä ei käyny ihmisiä
katsomassa, vaikka se sai ihan hyvät arvostelut kyllä.” –Näyttelijä

Näkemyksen C mukaan taiteen luovuuden rajat asettaa katsoja. Katsojan vastaanottavuus

tulee huomioida etukäteen. Tämä edellyttää intuitiota tai käsitystä siitä, millaisia teemoja

yleisö haluaa käsitellä tai pystyy käsittelemään. Seuraavassa lainauksessa korostuu katsojan

ja esityksen roolihahmojen maailmojen yhtenevyyden tärkeydestä.

”Semmonen näytelmä kuin ’Angels in America’, Amerikoissa meni hyvin
suuresti. Hyvä näytelmä, mutta se maailma oli, se oli aids-aika ja se oli
homoseksuaaleista. Olihan Suomessakin aidsia ja oli homoseksualisuutta, mut
ne mormoonit ja homoseksuaalisuus, niin Hämeenlinnasta jos löydät yhden
mormoonin, joka on homoseksuaali, niin onko sillä sitten aids? Että maailmat
eivät kohtaa sillä tavalla. Kyl se pitää olla semmonen juttu, mikä tänne
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otetaan, niin se pitää löytyä yleisölle se vastaavuus siinä, eikä se aina niin
helppoo oo. Sitä niiku haistaa, et tää on ...Mun mielestä toi Heinäseiväs
(’Heinäseiväs Mannerheimintiellä’, perustuu Heikki Turusen kirjaan) on kans
hirveen hyvä tälle yleisölle.” –Toimitusjohtaja, ohjaaja

Näytelmän Angels in America sisällöllinen teema (valtakulttuuri ja siitä poikkeavuus) jää

toissijaiseksi, kun huomio kiinnittyy homouteen, mormooniuteen ja aidsiin. Nämä teemat

ovat esimerkkilainauksen mukaan liian kaukana hämeenlinnalaisten maailmasta, jotta nämä

katsojina kiinnostuisivat esityksestä. Tämä on ennakko-oletus, joka perustuu ammattilaisen

intuitioon. Tällaisten ennakko-oletusten muodostaminen kertoo siitä, että potentiaalisista

katsojista ja heidän vastaanottavuudestaan on olemassa ”ennakkotietoa”, joka ohjaa

ohjelmistovalintoja. Taide ei tällöin jää vain katsojan henkilökohtaisesti määritettäväksi

asiaksi, vaan Hämeenlinnan yhteisö määrittää jaloilla äänestäen millaista taidetta

kaupunginteatteri tarjoaa.

Näkemyksen C mukaan teatteritaiteen tehtävä vaihteli. Taiteen tehtävänä nähtiin yhtä lailla

viihdyttäminen ja hyvän mielen luominen kuin uusien ajatusten herättäminen, teemojen

käsitteleminen ja klassikoiden esittäminen. Koska Hämeenlinnan kaupunginteatteri on ainut

teatteri kaupungissa, sen tehtävä nähtiin hyvin monipuolisena.

”Teatterin perustehtävä on tietysti tehdä esityksiä kaikenkarvaiselle yleisölle.
Tämä on se perustehtävä, esitysten tekeminen. Sitten mitä on hyvä esitys niin
sitä voi olla monella tavalla. Se voi olla viihdyttävä esitys, ihmiset lähtee
hyvällä tuulella pois, semmonen, joka herättää uusia ajatuksia. En jaksa uskoa,
että teatteri sinänsä jaksas muuttaa ihmisen käyttäytymistä mihinkään
suuntaan. Niiku esimerkiks ’Spermasodat’ oli  lapsettomuudesta juttu, joka
hyvin niiku nuorille pareille semmosena psykologisena, et ku sitä (lasta) ei
rupee tuleen, niin hyvinki kova paikka ja sieltä tuli sitte palautetta ja tutuista,
mä en tienny että tällänen, mutta se niin puolusti paikkaansa. Välillä se
(ohjelmisto)  sitten on näyttävää ja klassikot - vaihtelevasti.”
–Toimitusjohtaja, ohjaaja

Näkemys D: Yleisön kokemusta ei ole tarpeen määrittää

Luovuuden ja kohdeyleisön vastaanoton välille ei muodostu paradoksia, koska katsoja

määrittää taiteen näkemyksen D mukaan omalla tavallaan. Tällöin taide määrittyy aina
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katsojan ja esityksen välille ja on henkilökohtainen. Katsoja siis määrittää taiteen

kokemishetkellä. Tätä henkilökohtaista kokemusta ei ole näkemyksen D mukaan tarpeen

määrittää etukäteen ja sen määrittäminen on jopa mahdotonta. Näkemyksen mukaan tilastot

ohjelmatuotantoa ohjaavana tekijänä typistävät potentiaalisen katsojan persoonaa. Ne

typistävät liikkumavaraa, ajatteluvaraa, joka katsojalle pitäisi jäädä. Ennakko-oletukset

siitä, mitä katsoja haluaa kokea tai tulee kokemaan rajoittavat tarjottavien vaihtoehtojen

kirjoa. Seuraa kielteinen kehä, jota teatterinjohtaja kuvaa käsitteellä ’teatterin kuolema’.

”Teatterimaailmahan rakastaa tilastoja ja niitä tehdään todella paljon -
katsojamääriä, esitysmääriä, kaikki tilastoidaan hirveen tarkkaan ja näiden
tilastojen valossa arvioidaan ollaanko onnistuttu vai ei. Tää on mun mielestä
teatterin kuolema, koska kyse on taiteesta, sitä ei voi tilastoida. Työn
onnitumista ei voi tilastoida. Luvut on lukuja, ne kertoo tiettyä faktaa, mutta ne
ei kerro mitään sisällöstä. Luova työ on aina jollain tavalla
määrittelemätöntä...kyllähän niitä yrityksiä on, mutta sille ei voi antaa
numeroo. Vaikka on jotain euroviisulaulukilpailuita, joissa annetaan
numeroita, niin mun mielestä se sotii taiteen perusluonnetta vastaan. Sen
tehtävä ei ole et sitä arvioidaan niiku numeroilla, se on liian konkreettista, että
taiteen pitää aina olla ilmaa ja liikkumavaraa, ajatteluvaraa, se on
vastaanottajan oikeus määritellä se haluamallaan tavalla. Jos tässä paikassa
jaettais sama kirja kaikille, niin jokainen lukis sen eri tavalla, tarttuis kiinni eri
yksityiskohtiin ja sisältöihin ja tää on nimenomaan se mikä on taiteen voima ja
rikkaus, jota ei voi liikaa selittää tai konkretisoida eikä varsinkaan laittaa
luvuiksi...sehän tylsistyttää” -Teatterinjohtaja, ohjaaja

Käsitys luovuudesta on näkemyksen D mukaan toisenlainen kuin näkemyksen C. Tällöin

luovuuden raja on ääretön eikä yleisön vastaanottavuutta pohdita etukäteen.

Teatterinjohtaja vertaa yleisön vastaanottavuutta ohjaavaa taidepalvelua tilattavaan

tavaraan, joka on suunnattu miellyttämään suuria asiakasmassoja.

”Siis liika tämmöstä hobbyhall-taidetta eli tilaustaidetta: tehdään sellasta,
teatterissa käytetään termiä ’mitä yleisö haluaa’, mutta se on skeidaa koska
kukaan ei tiedä mitä yleisö haluaa. Joka sen täydellisesti etukäteen tietäis niin
se ois rikas ihminen. Se on maailman laki, ihan sama on musiikkibisnes,
elokuvabisnes, teatteribisnes. Koskaan ei voi täydellisesti ennustaa sitä mitä
yleisö haluaa. Mun käsittääkseni ne haluaa aina laatua.”
 –Teatterinjohtaja, ohjaaja
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Yleisön vastaanottavuuden pohtiminen etukäteen kahlitsee näkemyksen D mukaan

luovuutta. Jos halutaan uutta, ei voida tietää mitä halutaan. Jos tiedettäisiin mitä uutta

halutaan oivaltaa, se olisi jo oivallettu. Näkemyksen mukaan taiteilijalle tulee antaa vapaus

luomistyössä.

” Se on sama kun Stephen Kingiltä suoraan tilaat minkälainen kirja pitää
kirjoittaa, että se myy. Herää kysymys, et milloin taiteilija enää on luova, jos se
tekee vaan mittatilaustöitä?” -Teatterinjohtaja

Taiteen tehtävä ei siis ole näkemyksen D mukaan etukäteen määrittää katsojan

vastaanottavuutta. On katsojan henkilökohtainen tehtävä määrittää, mikä hänelle on

taidetta. Jos teatterin tehtävä olisi vastata katsojien kysyntään, se ei tuottaisi enää

taideteoksia vaan katsojia. Toisin sanoen se olisi olemassa ollakseen olemassa eikä

tarjotakseen sisältöä uusille tavoille nähdä asioita.

”Nätyn prosfessori Yrjö Juhani Renvall sanoi hirveen hyvin yhessä meidän
istunnossa kerran et teatterin rooli on muuttunu et tänä päivänä teatterin rooli
ei ole tuottaa esityksiä ja taideteoksia vaan tuottaa katsojia. Se on aika suuri
muutos. Eli ei tuoteta sisältöö vaan niitä tuottajia, se on hirveen
paradoksaalista.” –Teatterinjohtaja, ohjaaja

5.3 Yhteenveto teatterin perustehtävään liittyvistä näkökohdista

Haastateltavien näkemykset teatterin perustehtävästä vaihtelivat. Näkemyserot koskivat

taiteen tehtävää, taidelaitoksen liiketoimintaa eli sitä miten varmaa kysynnän tulee olla,

kulttuuripolitiikkaa eli sitä kenelle teatteria tehdään ja yleisöä vastaanottajana eli

käsitystä yleisön kyvystä tai halusta vastaanottaa taiteen sisältöjä. Selvitin eroavaisuuksia

tutkimalla käsityksiä taiteen ja liiketoiminnan sekä taiteen ja yleisön vastaanottavuuden

välisistä suhteista. Ensimmäisen suhde näyttäytyi haastateltaville karkeasti ottaen

paradoksina tai ristiriitana. Toisen suhteen kohdalla käsitykset erosivat siinä voidaanko

taiteen ja yleisön välillä nähdä paradoksi vai ei. Kokosin näkemysten keskeiset piirteet

kahdeksi taulukoksi. Ensimmäinen taulukko (taulukko 1) esittää taiteen ja liiketoiminnan
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väliset näkemyserot rinnakkain. Toisessa taulukossa (taulukko 2) puolestaan näkyvät

taiteen ja yleisön vastaanottavuuden suhteen näkemyserot.

TAULUKKO 1. Näkemyserot taiteen ja liiketoiminnan välillä.

Näkemys A: Näkemys B:

Paradoksi taiteen ja
liiketoiminnan välillä

Ristiriita taiteen ja liiketoiminnan
välillä

Kohtuullinen pääsylippumaksu
nostaa tilanteen arvoa

Ilmainen sisäänpääsy tai pieni
maksu mahdollistaa teatterin
kenelle tahansa

Tähdätään nollatulokseen Yhteiskunnan tukea
laitosteattereille tulisi nostaa, että
voidaan ottaa riski tyhjistä
saleista

TAULUKKO 2. Näkemyserot taiteen ja yleisön vastaanottavuuden välillä.

Näkemys C: Näkemys D:

Paradoksi taiteen ja yleisön
vastaanottavuuden välillä

Ei paradoksia taiteen ja yleisön
välillä

Konteksti asettaa rajoja
luovuudelle

Luovuudelle ei voi asettaa rajoja

Teatteria tehdään siten, että
yleisö tulee

Teatteria tehdään ja yleisö tulee
jos haluaa

Luotetaan intuitioon siitä, mitä
yleisö haluaa tai pystyy
käsittelemään

Ei etukäteisoletuksia siitä, mitä
sisältöjä yleisö ymmärtää tai
haluaa käsitellä

Painottaa kokemisen
yhteisöllisyyttä

Painottaa kokemisen
henkilökohtaisuutta

Teatteriorganisaation toimijat näkevät organisaation perustehtävän eri tavoin.

Eroavaisuuksia teatteritoiminnan perustehtävää koskevissa käsityksissä voidaan analysoida

kahdella ulottuvuudella: mitä tehdään ja miten se tehdään. Seuraavassa kuviossa

vertikaalinen ulottuvuus kuvaa käsitystä siitä, mitä ollaan tekemässä eli tuotetaan

taidepalvelua yleisölle. Kuvion horisontaalinen ulottuvuus puolestaan kuvaa miten se
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tehdään eli missä määrin kyse on liiketoiminnasta ja missä määrin julkisesti ohjatusta

sivistystehtävästä.

KUVIO 5. Mielipide-erot teatterin perustehtäväkäsityksen eri ulottuvuuksilla.

Kuvion tarkoituksena on ensinnäkin konkretisoida teatterin perustehtävää koskeva

problematiikka ja toiseksi osoittaa organisaation toimijoiden yhteisen

perustehtäväkäsityksen epätodennäköisyys. Kuvio on tällaisenaankin vain karkea pelkistys

perustehtävää koskevasta problematiikasta. Kuitenkin sen perusteella voidaan todeta, että

kyseessä on konteksti, jonka toimijoiden tavoitteet eivät ole keskenään yhtenevät. Tämä

vaikuttaa johtajuusprosessiin. Perinteisillä yksilöjohtajuuteen perustuvilla teorioilla ja

opeilla on vähän annettavaa käytännön monimutkaisissa tilanteissa, joissa esiintyy erilaisiin

näkemyksiin perustuvia konflikteja.

PERUS-
TEHTÄVÄ

Liiketoiminta:
A: Pitää olla kysyntä
B: Taiteen kysyntää ei
voi tietää

Yleisö vastaanottajana:
C: Huomioidaan vastaavuus
D: Taide määrittyy henkilökohtaisesti

Kulttuuripolitiikka:
A: Kohtuullinen
maksu
B: Ilmainen tai pieni
maksu

Taide:
C: Oivaltaa, viihtyä jne. vaihtelevasti
D: Oivaltaa, ravistella
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6 JOHTAJUUS TYÖRYHMÄSSÄ

Kuvaan seuraavaksi kaksi pelkistettyä tapaa ohjata työryhmätyöskentelyä.

Työryhmätyöskentelyllä tarkoitan tässä näytelmäharjoituksia. Esittämisen selkeyden vuoksi

ohjaustapoja on pelkistetty osoittamaan eroavaisuuksia jaetun johtajuuden ja autoritäärisen

johtajuuden välillä ohjaustyössä. Henkilökunta koki selvästi toisen tavan ohjata oman

suorituksensa kannalta parempana. Se on tapa 1. Kuvaan tätä tapaa observoinnin, erilaisten

keskustelujen ja haastattelujen pohjalta. Vaikka nauhoitin vain yhden näyttelijän ja yhden

valomiehen haastattelun ohjaajien haastattelujen lisäksi, minulla oli tilaisuus keskustella

useiden näyttelijöiden kanssa. Nämä keskustelut ovat osaltaan vaikuttaneet kahden

typologian syntyyn. Tapaa 2 en päässyt observoimaan etupäässä siitä syystä, että siihen

liittyvä puhe kuvasi menneisyyden tapahtumia tai kokemuksia muista organisaatioista.

Olen kuvannut johtamistapoja haastatteluaineistosta luomani johtajuuden kehän avulla.

Johtajuustavat poikkeavat toisistaan kehän viidellä kohdalla. Olen luonut negatiivisen

kehän, jotta jaettua johtajuutta voitaisiin verrata tilanteeseen, jossa johtajuus ei jakaudu.
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1. Olemisen tapa

2. Luottamus

3. Epävarmuuden
sieto

4. Asiantuntijuus

5. Palaute

KUVIO 6. Johtajuuden kehä.

6.1 Tapa1 - Johtajuutta jakava tapa ohjata

OLEMISEN TAPA

Näyttelijät pitivät hyvän tunnelman luomista suorituksensa kannalta merkittävänä. Heidän

mukaansa hyvä tunnelma oli yhteydessä luottamuksen syntymiseen. Tunnelmaa tarvittiin

työssä, jota tehtiin omilla tunteilla ja persoonalla. Omat virheet ja vaikeudet niihin liittyvine

tunteineen tuotiin heti esille. Vaikeudet lyötiin monesti leikiksi. Näyttelijät kuvasivat

’hyvän ohjaajan’ sellaiseksi, joka pystyy luomaan tunnelman, jossa on ’helppo hengittää’.

Eräs ohjaaja painotti hyvän tunnelman tärkeyttä usein puheessaan, myös seuraavassa

lainauksessa.
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”Teatterissa, vaikka sitä tehdään sydänverellään ja vakavissaan... niin se
välillä tarvii sen tyhjennyksen, eli tämmöinen iloinen roskakori tyhjennetään
näyttämölle ja siivotaan taas pois niikun omasta mielestä.” –Ohjaaja

Observoidessani näytelmäharjoituksia kiinnitin huomiota siihen, kuinka ohjaajan hyvä tuuli

tarttui näyttelijöihin. Haastattelussa sama ohjaaja puhui ”hullutteluun vievästä olemisen

tavasta”. Tämä auttoi häpeäkynnysten taakse menemisessä. Tähän hullutteluun vievään

olemisen tapaan liittyi työn kannalta epäolennaisen tiedon ja toiminnan esiintyminen

harjoituksissa. Epäolennaisuuksien avulla etsittiin yhteistä kieltä, jotta ajatuksia voitiin

jakaa yhdessä. Ohjaaja luotti työryhmän jäsenten arvostelukykyyn tarpeellisista

epäolennaisuuksista yhteisen tavoitteen metsästyksessä. Hänen mukaansa jokaisella oli

hiljainen tieto (tacit knowledge) siitä, milloin epäolennaisuudet eivät toimi enää tavoitteen

hyväksi vaan haittaavat siihen pääsemistä. Puhetta, jossa tunnelma laukaistiin

epäolennaisuuksien avulla, ohjaaja käytti termiä kyhmytyskeskustelu.

”Mun harjoituksissa puhutaan hirveän paljon epäolennaisuuksia, mutta ne on
just sitä kieltä, jonka kautta me löydetään sitä yhteistä näyttämökieltä. Kyllä
kaikki todennäköisesti aistii, että millon epäolennaiset asiat ei mahdu tähän,
mutta ne on erinomaisen tärkeitä just. Mä käytän kyhmytyspuhetta kun small
talkista en viitti puhua, niin kyhmytyskeskustelu,  niin  niillä  ikään  kuin
piiritetään sitä karhunpesää tai löydetään se karhunpesä, että saadaan se
sitten metsästettyä.” -Ohjaaja

LUOTTAMUS

Ohjaajat korostivat omana itsenään olemisen merkitystä ja erehtymisen mahdollisuuden

sallimista. Kahden ohjaajan mukaan näyttelijällä on oltava harjoitustilanteessa luottamus

siitä, että hän voi olla oma itsensä virheineen. Vain tällöin voidaan keskittyä tilanteen

kannalta oleellisiin tunteisiin, mikä välittyy aikanaan myös katsojalle. Virheiden tekemistä

eräs ohjaaja kuvasi tärkeäksi aitojen ratkaisujen ja aidon kokemisen löytämiseksi.

”Että löytyis aitoa, aitoja ratkaisuja, aitoa kokemista. Tähän voi ottaa sen
vanhan Karin (Kari Suomalainen) piirroksen, jossa  mies kysyy, et ’No, ootko
käyny teatterissa?’, ni toinen vastas et ’Kävin, mutta minusta tuntui, että ne oli
etukäteen sopineet, että mistä ne puhuu.’ Ja just sitä tunnetta ei saa katsojalle
ees syntyä! Että se mitä on harjoteltu, niin sen pitää olla niin tuoreen olosta, et
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se syntyy juuri sinä hetkenä ja sitä varten. Tämä suuri erehtymisen
mahdollisuus on oltava koko ajan näissä (harjoituksissa).” -Ohjaaja

Kun työn instrumenttina on näyttelijän oma persoona, ei henkilökohtaisten asioiden

esiintulolta voida aina välttyä. Tällöin luottamuksen merkitys oli suuri. Näyttelijöiden tuli

sekä ohjaajien että omien sanojensa mukaan pystyä kokemaan sellaista luottamusta, jossa

he uskaltavat mennä epävarmoille tunnealueille. Virheiden tekemisen tuli ohjaajan mielestä

olla sallittua samoin kuin itsensä tyhmäksi tekemisen. Siksi ohjaaja erikseen korosti

näyttelijöille ääneen: virheitä saa ja pitääkin tehdä. Ohjaajan mielestä häpeäkynnys on se,

mikä estää näyttelijää käyttämästä luovuuttaan.

”Jok’ikisen prokkiksen kohdalla sanon monta kertaa ääneen, et tehkää
virheitä. Ja ittekin yritän olla tietyllä tavalla anarkistisessa tilassa ja uskaltaa
häpeänkynnykset ylittää ja alittaa tai mennä kohti. Tämmönen taidemuoto,
jossa instrumenttina on ihminen itse, niin silloin mennään myös semmosille
alueille, joista joutuu paljastamaan sellasta, jota ei sinällään välttämättä edes
halua kertoa, mutta se tulee jotenkin julki kuitenkin noitten roolitöitten kautta
ja ikään kuin asenteissa.” –Ohjaaja

Näyttelijä kuvasi virheiden tekemisen osaksi työprosessia. Hänen mukaansa luova työ

rönsyilee eri suuntiin, ennen kuin se alkaa löytää muotonsa. Jotta prosessissa voi parantaa

suoritustaan, on pystyttävä heittäytymään mukaan sallien virheet ja epäonnistumiset

harjoitusvaiheessa, jossa uutta synnytetään tyhjästä. Hänen mukaansa työn luonne on

sellainen, että täytyy pystyä tekemään virheitä. Myös hän puhuu yhteisestä kielestä

tarkoittaen sillä samaa kieltä kuin ohjaaja käyttäessään termiä kyhmytyskeskustelu.

”On se sallittua, mut ei sitä kukaan tietosesti tee. Siitähän se lähtee erehdyksen
kautta. Siinä pitää uskaltaa lähtee heittäytyy silläkin uhalla, et menee päin
persettä, ainakin harjoitusvaiheessa. Sieltä sit ruetaan löytään se oikee polku.
Sen pitää alussa rönsyillä ihan mihin sattuu ku ei oikeesti tiedetä et mitä tässä
haetaan ennen kun löytyy se yhteinen kieli. Ja se on aina hirvee paikka ku
aletaan uutta juttua tekeen, se on aina ihan kauhee. Nyt alettiin eilen ku
ruettiin tekeen ’Elä lehmä mulle ala’, me luettiin se kaks kertaa läpi, seuraava
kamala paikka on se ku mennään tekeen se näyttämölle. Se on ihan hirvee
mennä ekaa kertaa siihen näyttämölle ku ei tiedä mistään mitään ja sit yrittää
siinä vaan niiku jotain räpeltää ja yleensä se menee päin persettä, mutta sieltä
se rupee löytyyn pikkuhiljaa. Sit mennään viikko eteenpäin, ni se on ihan eri
näköstä jo. Mut se alku on aina semmonen ja sit just tää, et nyt mää mokaan
itteni taas ihan, mut sen työn luonne on semmonen.” –Näyttelijä
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Tekninen henkilökunta ymmärsi virheet sallivan työkulttuurin merkityksen lavalla oleville

näyttelijöille. He kokivat myös itse saavansa tehdä virheitä. Humoristinen asenne oman

työn virheisiin kertoi siitä, että virheiden seuraamuksista vastataan itse omalla vapaa-ajalla.

”Kyllä siinä saa ja pitää tehdä virheitä. Mun ammatissa kun tekee virheen niin
sen korjaamiseen menee - no sanotaan, et muutama yö (naurua).” –Valomies

EPÄVARMUUDEN SIETO

Näytelmää synnytettiin yhteisessä prosessissa, jossa kukaan ei etukäteen tiennyt mikä

lopputulos tulisi olemaan. Ohjaaja korosti prosessiin heittäytymisen tärkeyttä ja käytti

ohjaamistavastaan nimeä tilanteeseen luottava harjoitusmetodi. Hänen mukaansa prosessin

alkuvaiheessa ei voi tietää tarkalleen, millaiseksi näytelmä muodostuu. On olemassa vain

ajatuksia ja niitä sitten testataan yhdessä työryhmän kanssa. Prosessin kannalta

oleellisempaa on löytää oikeat kysymykset kuin tietää oikeat vastaukset.

”Ohjaajan kannalta Ingmar Bergman sen sanoi, että joka aamu pelottaa, että
syntyykö kuollutta vai elävää teatteria, kuolleita vai eläviä tilanteita
näyttämöllä. Se heittäytyminen siihen tilanteeseen, että on teksti, näyttelijä,
mitä sitte? Et osaa löytää ne oikeat kysymykset, joilla se tilanne näyttämöllä
muodostuu eläväksi. Jos siinä on liian selkeä ja tarkka päämäärä, se saattaa
olla sellainen sitova uoma, joka sitten kahlitsee, syntyy kuollutta.” –Ohjaaja

ASIANTUNTIJUUS

Sekä näyttelijöiden että ohjaajien puheessa korostui omana itsenä olemisen merkitys.

Auktoriteetin esittäminen ei heidän mukaansa toiminut teatteriyhteisössä. Vaikka näyttelijät

kuvasivat puheessaan ohjaajan ”työnjohtajaksi”, he pitivät tärkeänä mahdollisuuttaan tuoda

esiin rooliinsa liittyvää asiantuntijuutta.

”Tää homma (ohjaaminen) on mun mielestä semmosta, että sillon kun sä
uskallat olla jalat maassa oma ittes, sillon sä voit saada aikaan jotain. Jos sä
rupeet nostaan ittees johonkin: nyt mä oon tärkee, nyt mä oon pomo ja nyt
kuuntelette mua sen takia, kun teijän pitää kuunnella....ni ei, se menee
harakoille se homma.” -Toimitusjohtaja, ohjaaja
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Prosessiin osallistuvat kunnioittivat toistensa ammattitaitoa. Ohjaaja kunnioitti ja arvosti

näyttelijän ammattitaitoa ja päin vastoin. Arvostuksen tärkeys korostui näyttelijöiden

puheessa ja yleensä he ottivat sen ensimmäiseksi esille. Kun ensimmäistä kertaa esittelin

itseni näyttelijöille takahuoneessa ja kerroin tutkivani johtajuutta teatteriorganisaatiossa,

monet sanoivat heti, että tärkeintä johtajuudessa on arvostus. Seuraava lainaus on

haastatteluvastaus kysymykseen ”mikä helpottaa eniten näyttelijän työtä?”:

”Arvostus. Sellanen et jokainen arvostaa jollain tavalla sitä toista, teki se sitte
mitä tahansa missä tahansa. Arvostaa ohjaajaa, arvostaa kuiskaajaa, et siinä
on kuitenki semmonen, et jokainen osaa sen oman työnsä ja sitte et arvostaa
sitä toista ihmistä.” –Näyttelijä

Arvostus näkyi näytelmäharjoituksissa siten, että jokainen oli oman roolinsa paras

asiantuntija, vaikkakin ohjaajan rooli oli viimekädessä vastata kokonaisuudesta. Näyttelijät

puhuivat työstään usein esittämänsä roolihahmon persoonan kautta, mikä kertoi

eläytymisestä roolihahmoon. He aloittivat ehdotuksensa vedoten rooliin perustuvaan

asiantuntijuuteen kuten ”Minun mielestäni Kemppaisena…”. Kieli viestitti myös

kunnioitusta ohjaajan näkemystä kohtaan. Ikään kuin näyttelijä olisi sanonut ”Minä

kunnioitan näkemystäsi, mutta koska itse esitän tätä roolia ja olen eläytynyt siihen, niin

näkemykseni roolihahmona on…”.

Ohjaajan johtajuus oli nöyrää, ohjailevaa – ei autoritääristä. Hän oli valmis luovuttamaan

johtajuusroolin hetkeksi toiselle, mutta otti sen taas hetken kuluttua määrätietoisesti

takaisin itselleen. Lopullinen vastuu oli hänellä. Ohjaajalla nähtiin olevan sekä motivoijan

rooli että työnjohtajan rooli. Lisäksi hän otti koko porukan mukaan johtajuusprosessiin

jakamalla heille vastuuta heidän omista suorituksistaan. Ohjaaja oli luonut ilmapiirin, jossa

näyttelijät ja tekninen henkilökunta antoivat parannusehdotuksia vapaasti huudellen eikä

heidän tarvinnut pelätä loukkaavansa sillä ohjaajan auktoriteettia.

Kun näyttelijä ehdotti jotain, ”Jospa tulisin niin...”, reagoi ohjaaja siihen naurahtamalla

mukana ja jakamalla näin näyttelijän tunteen. Lopuksi hän kuitenkin päätti mitä

tehdään:”Ei kun nyt tehdään minun versioni”. Ohjaajan puhe viestitti kuulijalle, että hän
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kunnioitti toisen näkemystä, eli tämän versiota näytelmän kulusta, yhtä arvokkaana oman

näkemyksensä kanssa. Tällä kertaa hän kuitenkin valitsi oman versionsa, koska valinta oli

tehtävä. Toisen kerran hän puolestaan valitsi näyttelijän ehdotuksen. Näyttelijä sanoi:”Noi

lakkas soittamasta kun sanoin… se oli tehokas”, johon ohjaaja vastasi:”Joo, poimikaa,

otetaan se”.

Työryhmän jäsenet rakensivat yhtä yhteistä näkemystä; antoivat vuorotellen pieniä palasia

kokonaisuuteen. Jokainen osallistui tähän rakennusprosessiin vähintäänkin psyykkisellä

läsnäolollaan. Ohjaaja puuttui hiljaiseen tietoon pohjautuen ikään kuin ’sopivan usein’

suorituksiin. Tätä prosessia voidaan verrata tanssiin, jolla oli oma rytminsä. Rytmi

pohjautui kokemukselliseen tietoon, jonka työryhmä oli keskenään löytänyt. Tässä

prosessissa kokonaisuuden rakentajan roolia voidaan symbolisesti verrata palloon, joka

lentää henkilöltä toiselle, mutta palaa aina määräajoin ohjaajalle. Ohjaaja ikään kuin säätää

ja hioo näyttelijän suoritusta. Näyttelijä oli puolestaan täysin avoin tälle säätämiselle eikä

kyseenalaistanut sitä, koska keskinäinen luottamus oli vankka. Näyttelijä kuvasi ohjaajan ja

näyttelijän välistä työprosessia jatkuvana vuorovaikutustyönä, jossa molempien tulee

joustaa näkemyksistään.

”Mun mielestä hyvä ohjaaja on se, joka ruokkii näyttelijän mielikuvitusta,
pitää kuitenkin näyttelijän aisoissa tavalla tai toisella ja joka pystyy auttaan,
on varma myöskin omasta näkemyksestään. Ohjaajalla pitää olla selkee oma
päämäärä myöskin, mut se ei saa olla liian jyrkkä, koska sen pitää pystyä sitte
tekijöiden mukaan vähän hellittään. Ei voi lähtee tekeen, et mä teen just tän
näkösen homman jos ihmiset ei ookaan sen näkösii, et se (homman
mitottaminen) pitäs osata. Samalla tavalla kun näyttelijänkin pitää osata
luopua siitä omasta näkemyksestään, ni myöskin ohjaajan pitää osata vähän
myöskin aukasta niitä sivuja: ai tää lähtikin tonne suuntaan, tehäänkin
tämmönen homma tästä. Tavallaan se on vuorovaikutustyötä, jatkuvaa
vuorovaikutusta. Ja se on parasta, ettei se mee sillai et kumpikaan ei tavallaan
johda sitä yksin, että me teemme nyt näin kun minä sanon vaan se tehään
yhessä. Ohjaajahan on näyttelijän apuväline, koska näyttelijä ei pysty ite
näkeään mitä tekee, sitä pitäs osata käyttää just sinä, se näkee sen mitä sinä
teet. Et päästäkses hyvään lopputulokseen, sä tarviit ohjaajan. Yksin ei pysty
tekeen mitään.” –Näyttelijä
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PALAUTE

Näyttelijät kaipasivat palautetta työstään heti roolisuorituksen jälkeen. Odotus jäi leijumaan

ilmaan näytelmäharjoituksissa, kunnes ohjaaja vastasi siihen. Varsinkin rakentava palaute

osoitettiin usein roolihenkilölle. Tällä tavalla erotettiin ja suojattiin näyttelijän oma

persoona roolihenkilöstä eli työstä jota näyttelijä teki.

”Näyttelijälle, joka käyttää omia tunteitaan materiaalina, niin silloin ollaan,
varsinkin harjoitusvaiheessa, niin siellä saatetaan käydä hyvinkin lähellä
sellaisia tunteita, niin pitää olla siinä mielessä varovainen, ettei lähetä
sörkkimään semmoisia asioita, jotka on sen persoonan henkilökohtaisia
asioita. Sen palautteen pitää olla niin, että suojataan se (näyttelijän persoona).
Palaute tulee sille roolihenkilölle, jota hän siinä kehittelee: oikeeseen
osoitteeseen ja asiaan, koska ei voi heittäytyä jos pelkää.” -Valomies

Palauteprosessia leimasi siihen osallistuneiden henkilöiden intensiivinen psyykkinen

läsnäolo. Ohjaaja kuvaa tätä psyykkistä läsnäoloa, joka on vuorovaikutuksena enemmän

kuin fyysinen läheisyys ja puhe näytelmäharjoituksissa. Voidaan puhua ei-sanallisesta

palautteesta, joka pohjautuu hiljaiseen tietoon. Haastateltavat kuvasivat tätä myös

käsitteellä ’saman aallonpituuden löytäminen’.

”Harjoituksissa se tapahtuu, sehän on melkein koko ajan vuorovaikutusta,
mutta se ei oo pelkästään sanallista, et se on sitä läsnäolemista, et kyllä minä
aistin näyttelijöiltä ja näyttelijät aistii toivottavasti jotain minultakin, et
mitenkä. Et paljo enempi kun pelkkiä sanoja tai puhetta.” –Ohjaaja

”Viime kädessä on kysymys siitä, että sen ohjaajan kanssa pitää löytää se
sama aallonpituus, että me ymmärretään toisiamme.” –Valomies

Palauteprosessissa palautteen antajan rooli siirtyi henkilöltä toiselle palaten aina välillä

ohjaajalle. Palautteen antajan roolin siirtyminen tapahtui niin, että molemmat osapuolet

ikään kuin virittyivät psyykkisesti samalle aallonpituudelle. Samalla aallonpituudella

tarkoitan psyykkistä tilaa, jossa kumpikin osapuoli kokee ymmärtävänsä toista - kuten tämä

on tarkoittanut - ja molemmat kokevat saman tunteen yhtä aikaa. Voidaan puhua

psyykkisestä virittäytymisestä. Yhteinen virittyminen edellyttää positiivista palautetta.

Palautteen tulee olla positiivista siksi, että positiivinen palaute aiheuttaa ihmiselle
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mielihyvää. Ihminen pyrkii kokemaan mielihyvää ja välttämään mielipahaa. Vain

mielihyvää kokeva ihminen on vastaanottavainen ja avoin, koska hänen ei tarvitse suojata

omaa persoonaansa. On luonnollista, että korjausehdotukset muokattiin positiiviseksi ja

rakentavaksi palautteeksi. Negatiivista palautetta puolestaan vältettiin.

”Ei anneta toisillemme kovinkaan paljoa huonoa palautetta. Mitä palautetta
tulee, niin se tulee ikään kuin onnistumisista positiivisvoittosesti. Kyllä se
oikeeta on, mutta tuleeko siitä sitten niiku keskinäisen kehun piiri myöskin, että
siinä on se vaara. Omasta persoonasta revitään ja raavitaan se juttu kasaan.”
-Valomies

Ohjaaja rakensi palautteen verbaalisesti monta kertaa omien kokemustensa kautta.

Selittämisessä ei kiirehditty, vaan ohjaaja otti aikaa itselleen kuvata asian hienotunteisesti

palautteen kohteena olevan näyttelijän näkemyksiä ja ammattitaitoa kunnioittaen. Hän

sanoi:”Itsestäni olen huomannut joskus, että…”  tai ”Laulu menee hyvin, mutta

suhtautuminen lauluun… (tunne kuvataan verbaalisesti) Mulle on käynyt näin…”. Eräs

näyttelijä reagoi tähän nopeasti:”Ai kapakassa…?”, mikä sai työryhmän purskahtamaan

nauruun. Näyttelijä jatkoi: ”Ei kaikki mee niiku sulle on tapahtunut.” Työryhmän nauru

yltyi, tunnelma kohosi hetkeksi ja sitten palattiin taas pian asiaan. Palaute jatkui.

Palautteelle oli ominaista että se rakensi hyvää tunnelmaa samalla kun se rakensi

näytelmää.

6.2 Tapa 2 - Autoritäärinen tapa ohjata

OLEMISEN TAPA

Työryhmä koki, ettei tavan 2 mukainen ohjaustyyli arvostanut tai ymmärtänyt heidän

työtään. Tässä tavassa ohjata olemisen tapa korosti ammatillisuutta. Työryhmän jäsenet

kokivat, että heidän tulee jotenkin puolustaa ammatillisuuttaan. Eräs ohjaaja koki vertailun

olevan tervettä ja rakentavaa. Hänen mukaansa työryhmän pitää pystyä ammattilaisina

ottamaan vastaan vertailua.



67

”Yks mistä mä sain negatiivista palautetta koska mä oon ite työskennelly
monissa suomalaisissa teattereissa niin mä vertailen aika paljon asioita.Se
koettiin hirveen negatiivisena asiana, sanottiin suoraan et ei saa vertailla.
Miks mä en vois vertailla työkokemuksia, joita mulla itselläni on? Et jos mä
oon nähnyt et tää on tehty näin ja se toimii, niin mehän voitais ihan
häpeilemättä varastaa se malli. Ton työyhteisön ongelma on henkisellä
puolella. Siä on hirveen lahjakkaita taiteilijoita, joiden pitäis luottaa
ammattitaitoon eikä niinku rutista turhasta tai korostaa sitä, et me olemme
ammattilaisia, koska se on itsestään selvää. Se on vaikea alue johtajana lähteä
purkamaan semmosta aluetta, kun joutuu menemään henkilökohtaselle alueelle
eikä oo oikeus puuttua siihen, et on ihmisenä huono itsetunto muuta kun
työnteon kautta.” –Teatterinjohtaja, ohjaaja

Eräässä haastattelussa nousi esiin vertailun kipeys. Vertailu ei haastateltavan mukaan ollut

rakentavaa vaan loukkaavaa, mikä johti persoonan suojaamiseen ja tunnelman laskuun.

”Ei, se sano, se koko ajan hoki sitä, että kun hän on ollu Tampereen Työväen
Teatterissa ja siellä on ammattitaitosia ihmisiä. Meijän tekniikkaa se kohteli
inhottavasti. Inhottaa kuulla ku meillä on pieni tekniikka, Työväenteatterissa
niitä on paljo. Siä on eri ihmiset aamulla kun on illalla, ni tottakai siin on koko
ajan joku tekniikan ihminen  harjotuksissakin sillon. Ni meillä ei pysty aamulla
oleen, ku ne valmistaa sillon sen tarpeistoo, et ne saa illan läpimenoon jotain.
Meillä ei oo ihmisiä - eli sitä se huusi siellä niille koko ajan et tääl ei mitään
osata tehä. Tua on ammattilaisia siä Työväen Teatterissa, täällä vaan tälläi
räpelletään jotain. Sitä oli inhottava kuunnella, koska kuitenkin jokainen tekee
parhaansa ja yrittää. Minkä sille voi jos ei oo rahaa ottaa ihmisiä lisää? Ei se
oo sen työntekijän vika, se ei pysty repeen ja siinä tulee se, et siinä pitäs osata
sanoo, et hienoo ku jaksat tehä. Näkee et toinen menee jaksamisen äärirajoilla,
ni sanoo, et koita viä viikko jaksaa, sit päästään tästä jutusta ohi. Eikä mennä
heti haukkumaan et etteks te nyt osaa mitään, ku toi ei toimi ja toi ei toimi...
Siinä vaaditaan taas sitä psykologista silmää.” –Näyttelijä

LUOTTAMUS

Ohjaaja tarkasteli työtä etupäässä taiteen ja oman työnsä näkökulmasta, jolloin

henkilökunta joutui aktiivisesti puolustamaan omaa näkökulmaansa. Ei voida puhua

välittömästä palauteprosessista, jossa luottamus olisi korostunut. Neuvoteltavuus sai aivan

toisen merkityksen kuin tavassa 1. Muodostui kaksi neuvottelevaa osapuolta: näyttelijät ja

ohjaaja. Nämä kaksi osapuolta olivat vastakkain ja joutuivat puolustamaan näkemyksiään

yhteisistä työtavoista, jotka eivät olleet vakiintuneet.
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”No, sillon kun hän tuli taloon niin ... tästä mistä me ensimmäisenä
järkytyttiin, niin se ei halunnu kuiskaajaa siihen hommaan mitä hän tekee,
siihen ohjaustyöhönsä. Se sanoi, että koska hän ei tarvitse kuiskaajaa. No
kuiskaajahan ei oo ohjaajaa varten siä teatterissa, vaan kuiskaaja on
näyttelijöiden apu.  Siinä vaiheessa kun jätetään plarit pois, ni se on helpompi
kynnys jättää se plari poies kun tietää et sieltä tulee apu jostain. Ni -------  ei
halunnu sitä, koska hänen mielestään se hidastaa näyttelijöitä ja me vaadittiin
se sinne ja se. No se kuuluu, ammattiteatteriin kuuluu kuiskaaja, niin vaadittiin
se sinne ja se tuli yhteen harjoitukseen ja ------- oli ajamassa heti poies kun
näyttelijät oli -  se on se tietty työvaihe kun se menee niin -  kun ei pysty
hallitseen koko näytelmää yhtäkkiä. Mut sen jälkeen se vaadittiin sinne ja se
tajus sen et tää kuuluu tähän.” –Näyttelijä

EPÄVARMUUDEN SIETO

Ohjaajan suhtautuminen virheisiin vaikutti ryhmän keskinäiseen ilmapiiriin ja

luottamukseen. Näyttelijät kuvasivat omaa työtään lähes mahdottomaksi tilanteessa, jossa

ohjaaja haluaa heti valmista. Tällöin heillä ei ollut mahdollisuutta työstää ratkaisua itse,

omien tunteiden kautta. He kokivat tilanteen turhauttavana.

”Jos on joku semmonen ohjaaja joka haluaa heti valmista niiku -------, joka
haluaa eka harjotuksissa että hengitetään oikein ja lausutaan äänenpainot
oikein. Ei tietenkään pysty tekeen, jos näkee tekstin ekan kerran. Ei semmosta
voi vaatia, mut se vaatii.” –Näyttelijä

ASIANTUNTIJUUS

Autoritääriseksi ohjaajaksi haastateltavat kuvasivat ohjaajan, joka näki itsensä ainoana

taiteellisena asiantuntijana. Tällainen ohjaaja koki tehtäväkseen kertoa toisille miten toimia.

Ohjaaja ei silloin kunnioittanut näyttelijöiden asiantuntijuutta ongelmanratkaisijoina, vaan

kertoi heille suoraan kuinka näytellä. Tällainen ohjaaja ei nähnyt näyttelijöitä taiteen

asiantuntijoina vaan materiaalina, josta hän ainoana taiteen asiantuntijana rakensi

omannäköisensä näytelmäkokonaisuuden.

Näyttelijät kokivat tilanteen ongelmalliseksi, koska heidän oli vaikea muistaa tilanteita,

joita he eivät olleet itse tunteillaan tuottaneet. Muistaminen kävi heidän mukaansa erityisen

vaikeaksi tilanteissa, joissa harjoituksilla on kiire ja sama näyttelijä oli mukana useassa eri
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näytelmässä. Erityisesti näissä tilanteissa itse tunteilla tuotetut kohtaukset olisivat

rasittaneet henkisesti vähemmän, koska niitä ei olisi tarvinnut aktiivisesti koko ajan

muistella. Näyttelijä kuvasi haastattelussa itseään autoritäärisen ohjaajan ohjatessa

robotiksi, jota joku muu ohjailee.

”Se tekee nimenomaan, et nyt sanot ton tollai, ton ja ton, eli siin ei saa ite
tuottaa. Mä oon ollu sen kans kahdessa mukana, ni ei pääse ite tuottaan, vaan
se ohjaa niiku robottia. Ja se on vaikeeta taas pidemmän päälle, ku sä et oo ite
tuottanu niitä asioita, ni muistamisen kanssa. Sillon se menee siihen
muistamiseen; sillon pitää muistaa, et miten se nyt sano et mun pitää tää tehä.
Jos sä tuotat sen ite, ni se on sulla lihaksissa, sillon se menee tunteen kautta.
Kun se menee muistin kautta, ni siinä on se et se rooli pitää rakentaa. ”
 -Näyttelijä

Erään näyttelijän mukaan ohjaajan ja näyttelijän välinen yhteistyö oli jatkuvaa palapeliä,

jossa molemmat lisäävät paloja vuorotellen. Näyttelijä ei pysty tuottamaan roolia yksin, jos

hän ei saa ohjaajalta palautetta myös työn välivaiheissa. Hänen tulee voida peilata omaa

onnistumistaan ohjaajasta, koska ohjaaja on näyttelijälle silmät omaan työhön. Toisaalta jos

ohjaaja antaa valmiin vastauksen ilman työprosessia, on näyttelijän vaikea saada tunteesta

kiinni.

”Se on just semmosta palapeliä, yhteistyönä, et ohjaaja tekee ton ja ite tekee
ton ja taas... se on tällänen(prosessi), vuorovaikutusta. Mä en pysty pelkästään
tuottaan jotain ja se on muka siinä.  Ei se mee niin. Tai et ohjaaja pelkästään
sanoo, et tee noin, noin, noin, en mä pysty toistaan niitä mitä se haluaa.”
-Näyttelijä

Näyttelijät kokivat työn, johon he eivät olleet saaneet osallistua asiantuntijoina ja jota he

eivät olleet saaneet itse tunteillaan tuottaa, raskaaksi. Tämä mielipide tuli esiin kahdessa

haastattelussa ja korostui myös useissa muissa keskusteluissa, joita kävin näyttelijöiden

kanssa. Kun työ tuntui epämiellyttävältä ja raskaalta, henkilökunta alkoi hauskuttaa toinen

toisiaan jaksaakseen viedä työn loppuun asti. Tämä vaikutti heidän mukaansa

lopputuloksen laatuun. Näyttelijöiden motivaatio oli alhainen, koska he eivät olleet saaneet

tuottaa tunteita itse. He eivät toisin sanoen olleet sisäisesti motivoituneita tehtävässään.

Tutkimusten mukaan luovaa työtä tekevät motivoituvat sisäisesti toisin kuin rutiinityötä

tekevät. Näyttelijät kokivat toimivansa robotteina.
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”Se oli kamalaa tehä sitä, toistaa sitä päivästä päivään. Sit me ruettiin ite
keksiin kaikkee. Se vaikutti lopputulokseen. Siitä ei tullu hyvä - ei tullu, koska
meitä kaikkia vitutti. Kukaan ei pystyny tekeen ite sinne mitään. Se tuntu työltä,
oikein kunnolla. Siitä ei voinu ees nauttia, se oli oikein puurtamista. Aina ku oli
esitys, niit oli kaks, ni me oltiin koko porukka, et voi vittu näit on kaks tänään.
Oli pakko keksiä ite jotain, et me ruettiin sit ite pelleileen siä näyttämöllä.
Siinä on se et se (ohjaaja) ei ikinä itte käy sit enää kattomassa omia juttujansa
ku se on saanu ne valmiiks eli me saatiin vapaat kädet. Me ruettiin tekeen siä...
et me jaksettiin tehä se juttu loppuun asti. Ei meitä (yleisöä ja henkilökuntaa
yhteensä) ollukaan ku kakskytä varmaan, ku ei sitä kukaan käyny kattomassa.
Eli se (näyttelijöiden fiilis) vaikuttaa. Kyllä yleisö sen näkee, mikä toimii ja
mikä ei toimi. Me yritettiin, et se ei näy, mutta kyllähän yleisö sen aistii. Kyllä
me tottakai halutaan tehdä työmme niin hyvin kun pystytään, et ei me lähdetä
sinne ehdoin tahdoin pilaan mitään juttua, koska meille siitä tulee...ei siitä
ohjaajaa syytetä vaan meitä, että olipas seki huono. Ni pakkohan meidän on
yrittää selviytyä siitä sillai. Jos ei oo eväitä millä selviytyä, ni se on vaikeeta ja
sillon ottaa päähän, et miks mä oon tässä jutussa mukana tai miks mää oon ees
tällä alalla ku täytyy mennä tonne... Et ku ei oo keinoja, et se on niin sidottu se
homma ku ei oo keinoja tehä mitään.” -Näyttelijä

PALAUTE

Ohjaaja ei kokenut tarpeelliseksi suojata näyttelijän persoonaa, vaan oletti negatiivisen

palautteen rakentavan vastaanottamisen kuuluvan näyttelijän ammattitaitoon. Negatiivinen

palaute aiheutti näyttelijöissä kuitenkin tarpeen suojata omaa persoonaa. Tämä johti

tunnelman heikkenemiseen.

”Jos oisit vuos sitte tullu kattomaan ---------- harjoituksia, se oli ihan eri
näköstä. --------- ohjas sen, se oli aivan kamala se koko prosessi, siinäkin oli
kaikki näyttelijät mukana niin, että se oli tämmönen niin sanottu iso juttu. Ja se
oli aivan kamalaa. Se lansaleeraa ihmisiä, varsinkin noi vanhemmat ottaa sen
aika, ei niille mennä suoraan sanoon, et mee opetteleen teksti kotiis ku et osaa
sitä, vähän toisella tavalla sanotaan sitten ku sä et osaa näytellä tätä yhtään, et
voisit vähän miettii et miten tää näytellään. Et ei vanhemmille ihmisille enää
puhuta noin. Niille pitää osata puhua sillain, sama asia, mut se pitää osata
kääntää sillain, et ne kokee sen et aha, mun pitääkin tehä tää näin. Siinä vaatii,
mun mielestä, ohjaajalta tai johtajalta, esimieheltä tiettyä psykologista silmää,
että toi ihminen on noin herkkä, et sille pitää sanoo tää asia vähän näin. Et se
vaatii semmosta ihmistuntemusta kyllä, ettei sitä vaan mennä vaan et nyt tee toi
noin ja kun tää on toiminu jossain nuorisoryhmässä, et se toimis tossakin mis
on eri ikäsiä ihmisiä, et ei mun mielestä --------------, joka on koko ikänsä ollu
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näyttelijä, ni mennä sanoo et opettele tekstis kotona ku et osaa mitään, voisit
opetella vähän näytteleenki. Ei mennä sanoon.”  –Näyttelijä

*  *  *

Näyttelijöillä oli oma käsityksensä siitä, millaista johtajuutta he työryhmän ohjaajalta

halusivat. Johtajuus jakautui tilanteissa, joissa sitä ei ehkä ollut tarkoitus jakaa. Tämä

tapahtui sen myötä, ettei näyttelijöillä ollut niin suurta auktoriteetin kunnioitusta

johtajaa/ohjaajaa kohtaan, että eivät olisi puuttuneet tämän tapaan toimia. Sen sijaan

johtajuutta oli matalan hierarkian työyhteisössä totuttu jakamaan ja se jakautui myös

silloin, kun johtajuus näennäisesti oli autoritääristä. Tällöin jakaminen ei ollut hallittua

vaan johtajuuden jakautuminen tuli esille silloin, kun johtajuus ei miellyttänyt alaisia. Tämä

antoi viitteitä siitä, että johtaja hyväksyttiin auktoriteetiksi vain tilanteessa, jossa hän on

sellainen kuin alaiset haluavat ja toimii kuten he haluavat.

”Kamalinta oli mitä se teki ni -------------  kun se ohjas sen jutun ni kävi
tämmönen, yks näyttelijä oli sairas ja sit se sano et mee sää soittaan, et
mitenkä se voi, että onko meillä huomenna harjoituksia. Sit mä sanoin sille, et
se on sun tehtävä mennä soittaan sille. Sä oot tän jutun ohjaaja ja meidän
teatterin johtaja, sun pitää mennä soittaan ja kysyyn siltä. ’Ei kun se on
järjestäjän tehtävä isoissa taloissa’.  Mä sanoin et niin, mut meillä ei oo
järjestäjää täällä, että oikeesti sun pitää huolehtia sun työtehtävistä. Eikä
menny soittaan. Ja silloin mä hermostuin siihen ekan kerran, mä oikein puhuin
sille, mä oon meidän luottamusmies, ni mä puhuin sille, että tää kuuluu sun
tehtäviin, että sun pitää olla kiinnostunut et miten ihmiset voi, vaikka se ei
oikeesti kiinnosta sua pätkääkään, ni näyttele se ees, koska se auttaa ihmisiä
taas, et meet kysyyn ’Hei terve, mitä sulle kuuluu?’. Vaikka se ei kiinnostais
sitä yhtään, niin sille ihmiselle tulee semmonen olo, et nyt se huomioidaan ees
vähän. Mun mielestä toi on tärkeetä, et johtajan pitää sanoo päivää, pitää
sanoo hei ja pitää sanoo mitä kuuluu, vaikka ei yhtään kiinnostais, ei ehtis tai
ois ite pahalla päällä. Se kuuluu siihen. Tommosista pienistä paloista
rakennetaan se työyhteisö, taikka semmonen mihkä on kiva mennä.”
–Näyttelijä
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6.3 Yhteenveto: myönteinen ja kielteinen kehä

Olen tarkastellut kahta erilaista tapaa ohjata näytelmiä johtajuuden näkökulmasta. Näistä

tavoista ensimmäinen sai selvästi enemmän kannatusta työntekijöiltä kuin toinen. Olen

typologisoinut nämä tavat vertailun selkeyden vuoksi. Tarkastelin johtamistapoja siitä

näkökulmasta, josta työntekijät katsoivat omasta mielestään onnistuneen näytelmän

syntyvän. Näyttelijät halusivat, että heitä kohdellaan taiteen asiantuntijoina ja heille

annetaan mahdollisuus ja edellytykset osallistua näytelmän johtajuusprosessiin.

Johtajuusprosessi 1. Tapa johtaa 2. Tapa johtaa

1. Olemisen tapa
Puhutaan
epäolennaisuuksia.
Hullutteluun vievä
olemisen tapa korostuu.

Keskitytään
olennaiseen.
Ammatillisuutta
korostava olemisen tapa.

2. Luottamus

Yksi yhteiseen maaliin
tähtäävä ’joukkue’.

Keskinäinen luottamus.

Kaksi työtavoista
neuvottelevaa/väittelevä
ä ’joukkuetta’
Ei keskinäistä
luottamusta

3. Epävarmuuden sieto

Ei selvää käsitystä
lopputuloksesta
kenelläkään.
Virheet ja
keskeneräisyys sallitaan.

Johtajalla selvä
tinkimätön käsitys
lopputuloksesta.
Virheistä ja
keskeneräisyydestä
seuraa negatiivista
palautetta.

4. Asiantuntijuus

Jokainen oman roolinsa
asiantuntija.
Uskotaan, että
lopputulos syntyy pikku
hiljaa yhdessä.

Johtaja ainut
asiantuntija
Johtaja uskoo
pääsevänsä haluamaansa
lopputulokseen
vaatimalla.

5. Palaute

Palaute välitöntä,
hienovaraista,
positiivista tai
positiiviseksi verhottua
rakentavaa.
Palaute kohdistuu
rooliin.

Palaute suoraa ja
subjektiivista,
positiivista ja
negatiivista.
Palaute kohdistuu
työntekijään.

KUVIO 7. Kaksi johtajuusprosessia.
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Molemmat tavat ohjata voidaan kuvata viisivaiheisena johtajuusprosessina, joka ruokkii

itseään (kuvio 7. edellisellä sivulla). Olemisen tapa vaikutti siihen, millainen luottamus

työryhmän keskuudessa syntyi. Tämä luottamus vaikutti puolestaan siihen kuinka

epävarmuutta siedettiin. Toisessa mallissa luottamuksen syntyminen johti epävarmuuden

sietämiseen, toisessa puolestaan epävarmuuden heikko sietäminen kertoi keskinäisen

luottamuksen puuttumisesta.

Epävarmuuden sietokyky oli välttämätön, jotta asiantuntijoiden keskinäinen kunnioitus

mahdollistui. Tällöin kaikki olivat asiantuntijoita ja osallistuivat johtajuusprosessiin, jossa

heillä oli asiantuntijavalta. Johtajuus jaettiin. Tämä jakaminen vaati kolme edellistä tekijää:

hyvän tunnelman, luottamuksen ja epävarmuuden sietämisen, ennen kuin johtajuutta voitiin

jakaa. Jaettu johtajuus näkyi palauteprosessissa. Työryhmän jäsenet antoivat toisilleen

palautetta avoimesti, omista asiantuntijuuksistaan käsin. Näytelmää rakennettiin yhdessä

ilman hierarkiaa.

Sen sijaan kun epävarmuutta ei siedetty, oli ohjaajalla valmis näkemys jo etukäteen.

Johtajuus muodostui tällöin autoritääriseksi. Ohjaaja vaati heti valmista ilman epävarmuutta

sietävää prosessia, jossa näyttelijät olisivat tuottaneet roolit omilla tunteillaan. Koska roolit

eivät olleet olleet itse tunteilla tuotettuja, ’lihasmuistissa’, niitä oli vaikea muistaa. Koska

työryhmän jäsenet eivät kokeneet voivansa osallistua roolien rakentamiseen, heidän

motivaationsa oli heikkoa. Suoritus ei ollut myöskään niin hyvä kuin se olisi voinut olla,

josta kaikki turhautuivat. Autoritäärinen johtajuus näkyi palauteprosessin

yksisuuntaisuutena. Virheistä seuraava palaute oli negatiivista ja johti huonoon tunnelmaan

työryhmässä. Työryhmän jäsenet joutuivat suojaamaan itseään ja omaa persoonaansa.

Kehästä muodostui negatiivisesti itseään kumuloiva.

Tutkimuksen merkittävä tulos oli johtajuuden vaikutus palautteeseen. Jaettu johtajuus

mahdollisti molemminpuolisen rakentavan palautteen. Autoritäärinen johtajuus puolestaan

johti yksisuuntaiseen palauteprosessiin ja pahimmillaan konfliktitilanteisiin. Autoritäärinen

johtajuus sai aikaan sen, ettei näyttelijä elänyt näytelmää tunteillaan vaan alkoi suorittaa
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sitä. Tämä johti virheisiin: muistivirheisiin ja eläytymisvaikeuksiin. Ohjaaja reagoi näihin

negatiivisella palautteella.

Negatiivinen palaute on aina yksi suuntaista, koska se synnyttää negatiivisen tunteen

vastaanottajassa. Kun näyttelijän tulisi synnyttää rooliin liittyviä tunteita, hän ei ole avoin ja

vapaa muista tunteista. Tästä voi seurata turhautumisen tunne, joka näkyy edelleen

suorituksen heikkenemisenä, jolloin ohjaaja saa aiheen antaa negatiivista palautetta.

Negatiivinen palaute johtaa tarpeeseen suojata omaa persoonaa ja näin muodostuu

noidankehä, josta on vaikea enää irrottautua. Tunnelma harjoituksissa laskee, koska tunteet

lisäksi tarttuvat samassa tilassa olevilta henkilöiltä toisille.

Olen käsitellyt jaettua johtajuutta positiivisen kehän ja autoritääristä johtajuutta

negatiivisen kehän kautta. En ole pyrkinyt esittämään oikeaa ja väärää tapaa ohjata vaan

tavoitteeni on ollut osoittaa typologioiden avulla joitakin yhtenevyyksiä tiettyjen asioiden

välillä. Todellisuudessa vertailu ei ole aivan näin yksiselitteinen. Ihmiset eroavat

persoonallisuuksiltaan – niin ohjaajat kuin työntekijätkin. Työntekijät saattavat haluta tai

tarvita erilaista johtajuutta henkilökohtaisten ominaisuuksiensa ja oman henkilöhistoriansa

takia. Toiset tarvitsevat enemmän autoritääristä johtajuutta kuin toiset, jotka pystyvät

johtamaan itse itseään. Toiset ovat myös halukkaampia ottamaan johtajuusrooleja ryhmässä

kuin toiset. Siksi jokaiselta johtajuusroolin haltijalta vaaditaan ennen kaikkea psykologista

silmää ymmärtää työtovereidensa henkilökohtaisia ominaisuuksia.

7 JOHTOPÄÄTÖKSET

Tutkimuksessa on käsitelty sitä, miksi ja miten jaettu johtajuus toimii teatterin

johtamisessa. Teatteri on organisaatio, jossa johtamisen perusjännite muodostuu toiminnan

yhtenäisyyden säilyttämisen ja luovuuteen kannustamisen välille. Teatterin perustehtävää

on tarkasteltu organisaation toiminnan yhtenäisyyden säilyttämisen kannalta ja jaettua

johtajuutta organisaation toimijoiden luovuutta edistävänä tekijänä. Toimivuutta on

lähestytty johtamisongelmien kautta. Sitä on selvitetty kysymällä, miten johtamisongelmat
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näyttäytyvät jaetun johtajuuden teorian valossa, kun kohdeorganisaationa on teatteri?

Tutkimuksessa päädyttiin sekä teorian että empirian kautta siihen, että jaettu johtajuus

tarjoaa toimivia elementtejä teatterin johtamisessa, kun johtamisen keskeinen jännite

muodostuu toiminnan yhtenäisyyden säilyttämisen ja luovuuteen kannustamisen välille.

Kun teatterin johtamisongelmia tarkasteltiin jaetun johtajuuden teorian kautta, keskeisiä

tuloksia oli kaksi. Ensimmäinen oli, että teatteriorganisaation toimintaa ohjaavaa yhteistä

perustehtäväkäsitystä ei voida muodostaa, mihin päädyttiin jo teoreettisessa tarkastelussa.

Empiirinen tutkimus täydensi teoriaa osoittamalla, että perustehtäväkäsitykset eroavat

neljällä ulottuvuudella, joilla näyttäytyy myös johtamisen jännite. Toiminnan yhtenäisyys

on siis saavutettava organisaatiossa jollakin muulla tavalla kuin yhteisen

perustehtäväkäsityksen kautta. Tällöin jaetun johtajuuden teorian auditiiviset lähtökohdat

auttavat yhtenäisyyden saavuttamisessa. Tutkimuksessa käytetyn Hookerin ja

Csikzentmihalyin (2003) teorian mukaan työn ymmärtäminen ryhmätyönä lisää

yhtenäisyyden arvostamista ryhmän keskuudessa. Tämä tapahtuu silloin, kun työntekijät

tuntevat voivansa vaikuttaa yhteiseen hankkeeseen sen sijaan, että seuraisivat johtajan

ohjeita mekaanisesti. Päivittäiset toiminnot eivät näin ole vain suoritettavia tehtäviä, vaan

merkitsevät mahdollisuutta vaikuttaa yhteiseen aikaansaannokseen. Empiria tuki tätä

teoriaa siten, että toiminnan yhtenäisyys saavutettiin jaetun johtajuuden keinoin.

Autoritäärinen johtajuus johti puolestaan konflikteihin.

Toinen empiirinen tulos oli, että jaettu johtajuus luo myönteisen kehän luovuuden

kehittymiselle työryhmässä. Hooker ja Csikzentmihalyi (2003) ovat esittäneet jaetun

johtajuuden edistävän luovuutta kuudella tavalla. Empiirisessä tutkimuksessa tuli esille

samoja elementtejä kuin kyseisessä tutkimuksessa ja empirian voidaan katsoa tukevan tätä

teoriaa. Lisäksi empiirisessä tutkimuksessa luotiin malli jaetun johtajuuden edellytyksistä ja

seurauksista; toisin sanoen siitä kuinka jaetun johtajuuden prosessi toimii työryhmässä.

Jaettu johtajuus mahdollistaa keskinäisen rakentavan palauteprosessin työryhmän

henkilöiden välillä. Osallistuakseen tehokkaasti työprosessiin henkilön on voitava

kommunikoida avoimesti (jakaa tietoa) työryhmän muiden jäsenten kanssa, mikä on

mahdollista rakentavan palauteprosessin avulla. Tämä edellyttää mahdollisuutta ottaa
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johtajuusrooli hetkeksi itselle. Hierarkia ei näin ollen ole stabiili vaan se muuttuu tilanteen

mukaan. Se perustuu asiantuntijuuteen sekä siihen ketä käsiteltävä asia tai toiminto koskee.

Alla esitetty taulukko kuvaa tutkimuksen tuloksia ja niiden reflektoimisesta jaetun

johtajuuden teorian kautta.

TAULUKKO 3. Tutkimuksen tulokset ja niiden tulkinta.

Johtamisongelma Johtamisongelman
kuvaus

Johtamisongelma
jaetun johtajuuden
teorian kautta

Erilaiset
käsitykset
teatterin
perustehtävästä

Perustehtäväkäsitykset
eroavat toisistaan neljällä
ulottuvuudella:
Taide
Kulttuuripolitiikka
Yleisön vastaanottavuus
Liiketoiminta

Jaetun johtajuuden
auditiiviset lähtökohdat
auttavat yhtenäisyyden
saavuttamisessa, vaikka
organisaatiossa ei jaeta
samaa
perustehtäväkäsitystä.

Erilaiset
johtajuuden
odotukset
työryhmässä

Kaksi tapaa johtaa
työryhmiä:
Autoritäärinen johtajuus
Jettu johtajuus

Jaettu johtajuus
edellytyksineen ja
seurauksineen luo
myönteisen kehän
luovuudelle.

Kun johtajuus puretaan stabiilista henkilöön liittyvästä hierarkiasta, ihminen ei ole

henkilönä hierarkkisesti toista ylempänä. Johtajuuteen liittyvää valtaa pitäisi siirtyä

asemaan perustuvan hierarkian sijaan tarkastelemaan kontekstin synnyttämänä

asiantuntijavaltana. Kontekstin synnyttämällä asiantuntijavallalla tarkoitan johtajuusroolin

siirtymistä sille henkilölle, jonka asiantuntijuus vastaa parhaiten ongelmatilanteen luomia

johtajuusodotuksia. Kyse ei ole tällöin täydellisestä hierarkiasta luopumisesta vaan

hierarkiasta tulee samalla tavalla dynaaminen prosessi kuin johtajuudesta. Lopullinen

päätöksenteko esimerkiksi näytelmän ohjausprosessissa on ohjaajan vastuulla, koska hän

näkee kokonaisuuden katsomosta ja hänen tehtävänsä on saada tämä kokonaisuus

toimimaan. Päätöksenteko ei kuitenkaan pohjaudu jaetun johtajuuden mukaan ohjaajan

hierarkkiseen ylemmyyteen suhteessa muuhun työryhmään, vaan ohjaajan roolin mukanaan

tuomaan asiantuntijavaltaan.
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Tutkimuksen metodiset puutteet koskevat haastatteluteemojen laajuutta, erilaista

painottumista ja nauhurin toimintahäiriöitä. Kiinteämmät ja tarkemmin rajatut

haastatteluteemat olisivat parantaneet tutkimuksen validiteettia. Haastatteluteemat

painottuivat joidenkin haastattelujen välillä hyvin eri tavoin. Toisaalta tutkimuksen luonne

oli kartoittava ja halusin nähdä, mitä asioita henkilöt itse tuovat esiin omasta

kokemusmaailmastaan käsin. Mikäli tutkimustehtävä olisi ollut tarkasti selvillä ennen

haastatteluja, olisi haastattelut voitu kohdentaa näyttelijöihin ja ohjaajiin. Tällöin olisi voitu

haastatella useampia näyttelijöitä ja painottaa ohjaajien haastatteluissa enemmän varsinaista

ohjaustilannetta. Nauhurin toimintahäiriöt kahdessa haastattelussa heikensivät tutkimuksen

reliabiliteettia.

Tutkimuksessa on käsitelty laaja asiakokonaisuus. Organisaation johtamisongelmien

käsittely teatterin johtamisen keskeisen jännitteen näkökulmasta on edellyttänyt kahteen

erilliseen aiheeseen syventymistä. Tutkimusta voidaan pitää kartoittavana

jatkotutkimukselle, joka keskittyy tarkastelemaan näitä kahta kohdealuetta erikseen.

Seuraava vaihe olisi tehdä erilliset tutkimukset teatterin perustehtäväkäsityksistä sekä

jaetusta johtajuudesta luovuutta edistävänä tekijänä. Näiden tutkimusten pohjalta teatterin

johtamisen jännitettä voitaisiin tarkastella kokonaisvaltaisemmin ja syvemmin.

Kiinnostavia perustehtäväkäsitykseen liittyviä tutkimusaiheita ovat esimerkiksi seuraavat:

Kuinka perustehtäväkäsitykset vaikuttavat toiminnan tavoitteisiin? Mitkä tekijät vaikuttavat

työn yhtenäisyyden kokemukseen ja mitä tekemistä niillä on teatterin

perustehtäväkäsityksen kanssa? Mihin tavoitteisiin sitoutuminen on kriittistä työn

yhtenäisyyden säilymisen kannalta? Mikä on perustehtäväkäsitysten yhteys

johtamisodotuksiin ja motivoitumiseen? Uskon organisaation toimintaa koskevien

käsitysten, eli perustehtäväkäsitysten, vaikuttavan merkittävästi henkilökunnan

motivoitumiseen ja itsensä johtamiseen etenkin tulevaisuuden asiantuntijatyössä.

Jaetun johtajuuden prosessia pitäisi tutkia tarkemmin observoimalla tiedon siirtymistä

henkilöltä toiselle, sekä tunteiden merkitystä ja vaikutusta tässä prosessissa. Uutta tietoa

henkilöiden välisestä tiedon siirtymisestä antaisi palautteen merkityksen ja laadun

tutkiminen. Uskon, että empatiatunne on merkittävä tiedon siirtymisprosessissa. Meneillään
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oleva muutos, joka näkyy tietotyön lisääntymisenä ja organisaatioiden verkottumisena,

tukee käsitystä siitä, että jaetun johtajuuden aika on tullut tai vasta tulossa. Tarvitsemme

lisää tutkimusta henkilöiden välisestä tiedon siirtymisestä, tiedon jakamiseen

motivoimisesta ja siihen motivoitumisesta. Myös tietoa jakavien henkilöiden käsityksillä

organisaation perustehtävästä voi olla merkittävä osuus tässä prosessissa.

Tutkimuksen soveltamismahdollisuudet kohdentuvat ainakin kahtaalle: johtamistieteisiin ja

teattereihin. Teattereille tutkimuksesta on hyötyä perustehtäväkeskustelun katalysaattorina

ja sen välineiden tarjoajana. Autoritäärisen johtajuuden purku on aiheena myös teattereille

ajankohtainen. Samalla kun mietitään, mikä helpottaa näyttelijöiden työtä, on myös nähtävä

näyttelijän oma vastuu johtajuusprosessissa. Esimerkiksi hyvän tunnelman luominen ei

lähde vain ohjaajasta, vaan myös näyttelijöiden tulee oppia johtamaan itse itseään, ennen

kuin jaetun johtajuuden myönteinen kehä saavutetaan. Samaa voidaan soveltaa muissakin

organisaatioissa kuin teatterissa.

Tutkimuksen vahvuutena on sen ajankohtaisuus. Siinä konkretisoitiin abstrakteja asioita,

joista on käytännön hyötyä asiantuntijaorganisaatioille. Ajankohtaisuudella ja

abstraktiudella on kuitenkin myös kääntöpuolensa. Jaettua johtajuutta ei ole tieteessä

onnistuttu yksiselitteisesti vielä määrittelemään, vaan empiirinen tutkimus käsittelee hyvin

erilaisia ilmiöitä ja tutkijat käyttävät käsitettä eri tavoin.

Johtajan ja johdettavien vertikaalisen ja perinteisesti ylhäältä alaspäin suuntautuneen

johtamissuhteen rinnalle on tullut uusi tapa johtaa. Tämä tapa tuskin koskaan syrjäyttää

vertikaalista johtajuutta, mutta luultavasti muuttaa sitä, kun tiedon jakamisen tarve

asiantuntijatyössä kasvaa. Tässä tutkimuksessa osoitettiin, että jaettu johtajuus tarjoaa

toimivia elementtejä teatterin johtamisessa. Merkittävimpänä perusteena jaetun johtajuuden

toimivuudelle organisaation johtamisessa tulee toisaalta olemaan tiedon jakaminen ja sitä

kautta syntyvä kollektiivinen tehokkuus, ja toisaalta keskustelun auditiivisten lähtökohtien

kautta saavutettu toiminnan yhtenäisyys.
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Liite 3. Haastatteluteemat

Kuinka kauan olet työskennellyt tässä teatterissa? Missä tehtävissä?
Mikä on muuttunut tänä aikana? Onko näkökulmasi teatterityöhön muuttunut? Miten?

Hämeenlinnan kaupunginteatteri työyhteisönä
• Yhteisöllisyys
• Hierarkia
• Vuorovaikutus
• Kulttuuri

Teatterityö
• Luovuus
• Päämäärien selkeys
• Tasapaino haasteiden ja taitojen välillä
• Epäolennainen tieto ja toiminta
• Virheiden tekeminen
• Itsetietoisuuden katoaminen
• Ajantajun katoaminen
• Sisäinen motivaatio

Roolit
• Hallitus
• Taiteellinen jaos
• Teatterinjohtaja
• Ohjaajat
• Toimistohenkilökunta
• Näyttelijät
• Tekninen henkilökunta

Johtajuuden odotus
• Hallituksen odotukset
• Henkilökunnan odotukset
• Hämeenlinnan kaupungin odotukset

Johtajan odotukset alaisilta

Teatterin perustehtävä
• Perustehtävä
• Taiteen tehtävä
• Teatteritaide suhteessa yhteiskuntaan

Tavoitteet
• Hallituksen tavoitteet
• Johtajan tavoitteet
• Ohjaajien tavoitteet
• Henkilökunnan tavoitteet
• Kuinka määritetään, kuka määrittää ja millä foorumeilla?
• Tavoitteiden ristikkäisyys
• Sopiva aika (kesto) toteuttaa tavoitteita
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Liiketoiminta ja taide
• Liiketoiminta-ajattelu kielessä
• Taiteen ja liiketoiminnan yhdistäminen
• Tarvitseeko teatteri liiketoimintaosaamista?

Mitkä näet Hämeenlinnan kaupunginteatterin tyypillisimpinä johtajuusongelmina?
Missä on onnistuttu?

Liite 4. Tutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa reliaabelius ja validius ovat saaneet erilaisia tulkintoja ja

termien käyttöä on pyritty välttämään. Wolcott (1995) on todennut käsitteen validius olevan

epäselvä. Tapaustutkimuksen tekijä voi ajatella, ettei ole kahta samanlaista tapausta, jolloin

perinteiset luotettavuuden ja pätevyyden arvioinnit eivät tule kysymykseen. (Hirsjärvi,

Remes& Sajavaara 2001, 214) Tapaustutkimuksia onkin kritisoitu juuri reliabiliteetin ja

validiteetin puutteesta (Gummesson 2000, 88).

Olen halunnut käyttää tutkimuksessani termejä validiteetti ja reliabiliteetti, vaikka ne saavat

eri merkityksen kuin kvantitatiivisessa tutkimuksessa. Validiteetilla tarkoitan sit, mittaako

tutkimus sitä mitä sanon sen mittaavan. Reliabiliteetilla puolestaan tarkoitan sitä, kuinka

hyvin tutkimus olisi hypoteettisesti toistettavissa samanlaisena, jos sen tekisi joku toinen

tutkija samana ajankohtana.

Tutkimuksen validiteettia parantavana tekijänä näen tutkimuksen jatkuvan rajaamisen ja

ongelman muotoilemisen. Validiteetin kannalta oleellista ei jatkuvasti muokkautuvassa

laadullisessa tutkimuksessa ole se, mittaako tutkimus sitä, mitä alun perin lähdettiin

tutkimaan. Tärkeänä pidän kuitenkin haastatteluteemojen ja tutkimusongelman yhteyttä

toisiinsa. Tässä tutkimuksessa haastatteluteemojen avulla päästiin käsiksi

johtamisongelmiin, joita voitiin sittemmin tarkastella jaetun johtajuuden valossa. Huomioin

haastatteluteemoja valitessani jaetun johtajuuden empiirisen tutkimuksen, jota tieteessä oli

tehty. En kuitenkaan tässä vaiheessa halunnut vielä rajata aihetta liian sitovaksi. Halusin

nähdä, mitä aiheita henkilöt itse nostavat esiin. Teema-alueet painottuvat välillä hyvinkin

eri tavoin. Validiteettia olisi parantanut selvempi käsitys lopullisesta tutkimusongelmasta
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haastatteluvaiheessa. Ennen varsinaisia haastatteluja tein yhden pilottihaastattelun, mikä

ohjasi teema-alueiden valintaa tutkimuksen merkityksen kannalta oleelliseen suuntaan.

Reliabiliteettia olen parantanut käyttämällä useampia aineiston keruumenetelmiä.

Haastattelujen heikkous voi olla siinä, että ihmiset haluavat antaa mahdollisimman

positiivisen kuvan etenkin itsestään. Olen haastattelujen lisäksi havainnoinut

ohjaustilannetta näytelmäharjoituksissa, jolloin pystyin seuraamaan kuinka henkilöt

oikeasti suhtautuivat toisiinsa työtilanteessa. Haastatteluiden toinen heikkous on, että

nauhurin ollessa päällä ihmiset eivät mielellään puhu ongelmista tai muuten negatiivisista

asioista. Haastattelijan ollessa vieras ihminen, johon ei ole ehtinyt syntyä

luottamussuhdetta, voivat teemojen sisällöt jäädä hyvin pinnallisiksi. Tämän vuoksi pyrin

tutustumaan haastateltaviin ja keskustelemaan heidän kanssaan ennen haastatteluja.

Seitsemässä haastattelutilanteessa olin keskustellut haastatteluteemoista etukäteen

haastateltavan kanssa. Vain yhden henkilön kanssa syvennyin ensimmäistä kertaa

haastatteluteemoihin varsinaisessa haastattelutilanteessa. Uskon tämän vaikuttaneen

haastattelun sisällölliseen syvyyteen.

Tutkimuksen reliaabeliutta osoittaa haastatteluaineiston yhteys julkiseen keskusteluun, jota

teatterin johtamisesta on käyty. Johtamisen ongelmia kuvattiin hyvin samalla tavoin, kuin

esimerkiksi Tampereen Teatterikesässä Aamulehden järjestämässä keskustelutilaisuudessa

12.08.2004 ja Suomen Teatteriliiton järjestämässä seminaarissa Johtajuus teatterissa

13.08.2004.

Reliabiliteettia heikentävänä tekijänä haastattelujen nauhoituksessa ja niiden purkamisessa

oli nauhurin heikko kunto. Nauhuri vaikutti kahteen haastatteluista oleellisesti

pysähtelemällä kesken nauhoituksen, jolloin lauseista puuttui sanoja. Yksi haastatteluista

jouduttiin keskeyttämään pysähtelyn lisääntymisen vuoksi. Koska nauhuri keräsi ääntä

melko huonosti, jäi tutkijalle joitakin epäselvyyksiä haastattelevien käyttämistä sanoista.

Reliabiliteettia paransi puolestaan tarkkuus, jolla nauhat purettiin. Purin haastattelut

kirjoittamalla ne sanatarkasti ylös.


