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Teatterityö on ytimeltään yhteistyötä produkti-
on kaikissa vaiheissa (vrt. De Filippi & Arthur 
1998; Sauer 2005). Teatterityö ei ole vain erilais-
ten ihmisten yhteistyötä, vaan se on nimenomaan 
erilaisten ammattilaisten monialaista yhteistyötä. 
Tässä artikkelissa tutkitaan yhteistyötä erääs-
sä vuonna 2006 esitetyssä musikaaliproduktios-
sa X eräässä laitosteatterissa. Musikaaliin päädyt-
tiin siksi, että edellä mainitun teatterin johtaja 
ehdotti sitä tutkijan keskustellessa hänen kans-
saan mahdollisuudesta tutkia yhteistyötä (syno-
nyymeina yhteistoiminta ja yhteinen toiminta) 
tuossa teatterissa.

Musikaalin valinta tutkimuskohteeksi oli pe-
rusteltu, koska halusin tutkia teatterityötä erityi-
sesti organisaation toimijoiden yhteistyönä.1 Mu-
sikaaliproduktiossa korostuu toimijoiden yhtei-
sen toiminnan merkitys. Musikaali edellyttää laa-
jaa ja monialaista toimijajoukkoa, onhan musi-
kaalissa kyse siitä, kuinka ensinnäkin musiikki ja 
laulu, toiseksi tanssi ja koreografia ja kolmannek-
si näyttelijätyö ja teksti yhdistyvät toisiinsa. Mu-
sikaali asettaa myös erityisiä integrointivaatimuk-
sia näyttämön ”audiovisuaaliselle habitukselle”, 
jolla tarkoitan ennen muuta lavastusta, puvus-
tusta, valoa ja ääntä. Musikaalit ovat farssien ja 
huvinäytelmien ohella teattereiden taloudellisen 
tuloksellisuuden kannalta tärkeitä. Tästä syystä 
teatterin johto ja markkinoinnista vastaavat hen-
kilöt ovat musikaaliproduktioista kiinnostunei-

ta. Näin musikaalin edellyttämä sosiaalinen ver-
kosto laajenee. 

Verkostoja, yhteistä toimintaa ja tiedon jaka-
mista teatterissa on kirjallisuudessa tarkasteltu. 
Relevantissa tutkimuskirjallisuudessa on täl-
tä osin erotettavissa humanistinen teatteritutki-
mus esittävän taiteen tutkimuksena ja yhteiskun-
tatieteellinen tutkimus erityisesti organisaatiotut-
kimuksena (Carlson 2006). Tematiikan kannalta 
kiinnostavaa teatterikirjallisuutta löytyy paljon-
kin, kun otetaan mukaan teatterin tekemisen op-
paat, teatterilehdet, muistelmat ja elämäkerrat. 
Koska elokuvan ja teatterin teossa on paljon yh-
täläisyyksiä, niin hyödyllistä tutkimuskirjallisuut-
ta löytyy myös elokuvatutkimuksesta.

Yhteistyötä ja teatteriproduktioiden rakenta-
mista käsittelevä kirjallisuus on kuitenkin rajoit-
tunutta, koska siinä on keskitytty esiintyvään en-
sembleen. Kirjallisuudessa on erityisesti jäsennet-
ty produktion kulkua taiteellisesta näkökulmasta. 
Kun ajatellaan musikaaliproduktion eri vaiheita, 
niin kirjallisuus jättää monia yhteisen toiminnan 
ja tietämyksen muodostumisen kannalta keskei-
siä toimintoja katveeseen. Ylimalkaankin kirjal-
lista materiaalia erityisesti musikaaliproduktios-
ta löytyy vain muutamista kansainvälisistä mu-
sikaalin tekoa käsittelevistä oppaista ja musikaa-
lin mestareita kuvaavista julkaisuista (esim. The-
len 2000) ja tästä ei ole juuri hyötyä, jos haluaa 
pohtia yhteisen toiminnan ja jaetun tietämyksen 
roolia musikaalin teossa.

Yhteiskuntatieteellinen tutkimus ja teatteri-
organisaation tutkimus ovat risteytyneet lähin-
nä kolmella tavalla. Ensinnäkin teatterimaail-
man käsitteitä (kuten teatteri, rooli ja näyttämö) 
on käytetty metaforina erilaisille yhteiskuntatie-
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1. Tämä tutkimus on osa laajempaa projektia, jo-
ka kuuluu Suomen Akatemian tutkimusohjelmaan 
”Sosiaalinen pääoma ja luottamusverkostot” ja jo-
ta Työsuojelurahasto rahoittaa.
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teellisille ilmiöille (ks. Sauer 2005, 17–31; Goff-
mann 1967). Toiseksi teatterimaailman käsitteitä 
on sekä epäsuorasti että suoraan sovellettu organi-
saatiotutkimukseen. Näin teatteriorganisaatio on 
nähty organisaation perustyyppinä ja teatterikä-
sitteistö on ulotettu organisaatioteorian käsitteis-
töksi (ks. Clark & Mangham 2004). Kolmannek-
si on olemassa yhteiskuntatieteellistä tutkimusta, 
jossa teatteri on nähty ilmiönä, jossa työelämän 
organisoitumisen uudet tuntomerkit, kuten löy-
hät organisaatiot, freelancerius ja prekariaatti se-
kä portfolioura, ilmenevät kristalloituneina (ks. 
Haunschild 2003).

Tämä tutkimus on ilmentymä yhteiskuntatie-
teellisen tutkimuksen ja teatterin kohtaamisesta. 
Tässä on keskeisintä teatteriproduktion erilaisten 
sosiaalisten toimijoiden yhteisen toiminnan, tie-
tämyksen jaon ja yhteisen kohteen etsinnän erit-
tely. Analyysi sivuaa kysymystä sosiaalisesta pää-
omasta. Sosiaalista pääomaa on kirjallisuudessa 
määritetty monin tavoin. Se on liitetty toimijan 
tavoitteelliseen toimintaan (Coleman 1988). Toi-
seksi se on nähty sosiaalisista suhteista koostuva-
na resurssina, jonka avulla toimija saa mahdol-
lisuuksia lisätä omaa taloudellista ja inhimillistä 
pääomaansa (Burt 1992). Kolmanneksi se on yh-
teiskunnan tasolla liitetty sosiaalisiin verkostoi-
hin ja normeihin sekä luottamukseen (Putnam 
1993). Tutkimuskirjallisuudessa on myös puhut-
tu organisatorisesta sosiaalisesta pääomasta, joka 
kytkeytyy organisaation toimijoiden sosiaalisiin 
suhteisiin ja organisaation tavoitteisiin (Gabbay 
& Leenders 1999). Artikkelin loppuosassa tarkas-
telen lyhyesti sitä, miten tämä teatteriproduktion 
toimijoiden yhteistä toimintaa tarkasteleva ana-
lyysi suhteutuu pohdintoihin sosiaalisesta pää-
omasta ja sen merkityksestä organisaatiotasolla.

Erittelyni on osaltaan myös  luovuuden yhteis-
kuntatieteellistä tutkimusta. Näin siksi, että teat-
teriproduktio on aina uutta synnyttävä ja ainut-
kertainen prosessi, silloinkin kun kyseessä on ”lä-
pisävelletty” musikaali, joka rakentuu annetus-
sa järjestyksessä esitettäville koreografiaan liitty-
ville lauluille. Luovuutta vaaditaan tässäkin, sillä 
alun perin englanniksi kirjoitetut musikaalin sa-
nat tulee kääntää suomeksi, samalla kun ne tulee 
niveltää musikaalin sävelkieleen. Koreografia ja 
näyttämön audiovisuaalinen habitus olivat tässä 
musikaalissa vapaasti luotavissa. Esityksen koko-
naisuuden taiteellisessa hahmotuksessa vetovas-
tuu on ensisijaisesti ohjaajalla, mutta myös ko-
reografilla ja kapellimestarilla. He antoivat luovan 

panoksensa produktion muotoutumiselle. Rooli-
hahmojen rakentelu ja vuorovaikutus näyttelijöi-
den välillä toteutuvat joka produktioversiossa ai-
na uudella ja ainutkertaisella tavalla. 

Tässä artikkelissa on kyse luovuuden sosiolo-
giasta ja näin ollen huomio kohdistuu ryhmässä 
tehtävään luovaan työhön. Tämänkaltaisessa tar-
kastelussa yksilön työ ohjautuu sosiaalisen ver-
koston ja vuorovaikutuksen määrittämänä. Artik-
kelissa ei tutkita teatterityöntekijöitä luovina per-
soonallisuuksina eikä analysoida heidän elämän-
historioitaan ja kognitiivisia toimintojaan (vrt. 
Pirttilä & Nikkilä 2007), vaan ydinkysymykset 
ovat seuraavat:

1. Miten musikaaliproduktio rakentuu sosiaa-
lisesti?

2. Miten yhteinen toiminta ja jaettu tietämys 
toimivat? 

3. Miten produktion edellyttämä yhteinen 
kohde määrittyy?

4. Millainen on yhteistoiminnan ja luovan pää-
oman suhde?

Teemahaastattelut ja analyysitapa 

Osallistuva havainnointi ei ollut mahdollisia, kos-
ka käytettävä tutkijapanos oli rajoitettu ja kos-
ka havainnointi olisi saattanut häiritä produkti-
on valmistelua. Näistä syistä  aineiston keruussa 
tukeuduttiin teemahaastatteluihin. Työtä ja yh-
teistyötä musikaaliproduktiossa luotaavat eri am-
mattiryhmien edustajien teemahaastattelut – yh-
teensä 19 haastattelua – toteutettiin esityskauden 
alkupuoliskolla keväällä 2006. Haastattelun koh-
teina olivat musikaalin avainryhmien (näytteli-
jät, koordinaattorit, tukihenkilöt, johdon/mark-
kinoinnin edustajat ja ”audiovisualistit”) edusta-
jat. Haastattelut rakentuivat väljästi perusteemo-
jen ympärille. Perusteemat olivat 1) kokemus te-
atterityöstä, 2) hyvän musikaalin kriteerit, 3) ko-
kemukset musikaalista X yleensä ja eritoten aja-
tellen yhteistä toimintaa ja tiedon jakamista ja 4) 
musikaalin X onnistuminen. Teemahaastattelut 
litteroitiin lähes sanatarkasti ja aineiston analyysi 
jakaantui kolmeen vaiheeseen:

1. Haastattelujen ilmisisällön tiivistäminen 
koodeihin ja koodiperheisiin (sisällön erittely).

2. Haastattelujen ilmi- ja piilosisältöjen analyy-
si konstruoimalla aineistosta kohoavia diskursse-
ja, joita haastateltavat käyttivät (diskurssianalyy-
si).
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3. Tutkimuskysymyksiin vastaaminen perustui 
sekä ensimmäisen vaiheen (sisällön erittely) et-
tä toisen vaiheen (diskurssianalyysi) analyyseihin 
käyttäen hyväksi olemassa olevan relevantin kir-
jallisuuden analyysia.

Sisällön erittely ja tätä kautta osin myös dis-
kurssianalyysi perustuivat koodaukseen, jonka to-
teutin ATLAS.ti-ohjelmaa hyväksikäyttäen ja il-
man ennen analyysia nimettyjä koodeja (Moila-
nen & Roponen 1994). Tältä osin tutkimuspro-
sessi noudatti ”aineistolähtöisyyden periaatetta” 
(vrt. Grounded Theory ks. esim. Glaser & Strauss 
1967). 

Koodit ja koodiperheet on rakennettu ensi-
sijaisesti haastattelujen ilmisisältöjen pohjalta. 
Näin ollen kyseessä on lähinnä sisällön erittely 
siitä, mistä puhutaan. Tutkimuksessa koodauk-
seen perustuva sisällön erittely loi perustaa pu-
hetapojen analyysille eli väljästi ymmärrettäväl-
le diskurssianalyysille. En tarkoita sitoutumista 
sellaiseen diskurssianalyysiin, jossa metateoreet-
tisen sosiaalisen konstruktivismin hengessä ko-
rostetaan kielenkäytön sosiaalista todellisuutta ra-
kentavaa merkitystä (vrt. Jokinen & al. 1993 & 
1997). Toki olen tässä analyysissa kiinnostunut 
kielenkäytön (haastattelupuheen) tutkimuksesta. 
Olen kiinnostunut siitä, kuinka teatteriprodukti-
ota voidaan puheessa jäsentää ja kuvata eri tavoin. 
Olen metsästämässä erilaisia puhetapoja eli dis-
kursseja, jotka eroavat toisistaan joko siten, että 
niissä puhutaan eri asioista ja eri tavoin, tai siten, 
että niissä puhutaan samoista asioista mutta eri 
tavoin. Esimerkiksi ensi-ilta tarjoaa ohjaajalle ti-
laisuuden arvioida, kuinka esitys toimii kokonai-
suutena tositilanteessa. Näyttelijälle se on hänen 
oman roolihahmonsa rakentamisen ja ammatti-
taitonsa kehittämisen tärkeä koetinrivi. Näyttä-
mömestarille se on hänen vastuunaan toimivan 
teatteritekniikan tärkeä testi. Teatterinjohtajaa 
taas ensi-illassa kiinnostaa ennen muuta se, mil-
laisena produktio näyttäytyy sekä medialle (eten-
kin teatterikriitikoille) että yleisölle. Kaikille esi-
tykseen  osallistuville ensi-ilta merkitsee ”kovan 
päivän iltaa”.

Analysoin koodien ja koodiperheiden merkit-
semää haastattelupuhetta niin kauan, kunnes va-
kiintuivat seuraavat diskurssit:

1. Työn käytännöllinen sujuvuus ja arkipuhe
2. Reviirirajat ja professionaalinen puhe
3. Ammatillinen kehittyminen ja minäpuhe
4. Musikaalin erityisyys ja taidepuhe
5. Yleisö ja kaupallinen puhe.

Seuraavassa kuvaan lyhyesti näitä diskursseja. 
Jatkossa  diskurssianalyysin tulokset niveltyvät  
tiiviisti sisällön erittelyn  ja kirjallisuuden analyy-
sin tuloksiin. Tämän takia on parasta esitellä dis-
kurssit seuraavassa lyhyesti. Toimijoiden puheen 
diskurssianalyysi on yksi hedelmällinen väline 
tutkia toimijoiden välistä yhteistä toimintaa. On-
han yhteinen toiminta aina helpompaa samoin 
ajattelevien välillä; sanoohan sananlaskukin, että 
”se häristä puhuu, joka härillä ajaa”. Kaiken kaik-
kiaan diskurssianalyysi ohjasi ratkaisevasti analyy-
siprosessia siitäkin huolimatta, että esitellessäni 
tässä artikkelissa tutkimukseni tuloksia diskurssi-
analyysi jää osaksi sisällön erittelyn varjoon.

Työn käytännöllinen sujuvuus ja arkipuhe 
-diskurssin koodiperheet ovat seuraavat: aikaky-
symykset, käytännölliset ongelmat, produktion 
suunnittelu ja tiedonkulku. Näin ollen diskurs-
sissa puhuttiin ennen muuta seuraavista asiois-
ta: näyttämön tilojen käytöstä, yhteisestä ajasta, 
produktion henkilöstövalinnoista, avainhenkilöi-
den saamisesta saman pöydän ääreen ja palaut-
teen saannista. Diskurssissa käytettiin arkikieltä 
ja arkista päättelyä. 

Reviirirajat ja professionaalinen puhe -diskurs-
si koostuu monista eri ulottuvuuksista. Se perus-
tuu koodiperheisiin, jotka ovat seuraavat: amma-
tilliset kysymykset ja reviirirajat, audiovisuaalinen 
työ ja musiikki ja näyttelijätyö. Diskurssi on kiin-
nostunut teatterin ammatillisista kysymyksistä ja  
reviireistä. Diskurssissa käytetty kieli ja sanasto 
ovat professionaalisia. 

Ammatillinen kehittyminen ja minäpuhe -dis-
kurssi on myös ammatillinen, mutta siinä paino-
piste on ammattilaisten henkilökohtaisessa kehi-
tyksessä ja identiteetissä. Se koostuukin vain yh-
destä ja ainoasta koodiperheestä: itsensä kehittä-
misestä ja identiteetistä. 

Musikaalin erityisyys ja taidepuhe -diskurssi on 
monimuotoinen. Se koostuu koodiperheistä, jot-
ka ovat seuraavat: musikaalin erityisyys ja musi-
kaalin X erityisyys. Diskurssissa käsiteltiin  tee-
moja, kuten musikaalin olemus, musikaalissa vaa-
dittavat erityistaidot, musikaalin rakenne ja oh-
jaajan rooli musikaalissa X. Diskurssissa musikaa-
lia tarkastellaan erityisenä teatterin lajina ja näin 
puhetapa on taiteellisia kysymyksiä painottava. 

Viimeinen puhetapa eli yleisö ja kaupallinen 
puhe -diskurssi rakentuu seuraavien koodiperhei-
den varaan: produktion laatu sekä yleisö ja kau-
pallisuus. Siinä painottuvat seuraavat puheenai-
heet: henkilökunnan palkkaus, musikaalin kiin-
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nostavuus, musikaalin lipputulot, yleisön reaktiot 
ja katsojaluvut. Diskurssi korostaa yleisön odotuk-
sia, ja siinä ilmeni kaupallinen argumentointi. 

Diskurssien sisällön tarkastelu suoraan suhtees-
sa tutkimuskysymyksiin ei ole riittävää. Näin ei 
saada hyödynnettyä diskurssianalyysin olennai-
sinta antia, onhan diskursseissa kyse puhetavas-
ta eli myös siitä, miten diskursseissa puhutaan. 
Kun halutaan tutkia yhteistyötä, tulee tarkastella 
myös diskurssien välisiä suhteita. Näin siksi, et-
tä haastateltujen käyttämät puhetavat ovat yhtey-
dessä heidän toimintatapoihinsa ja yhteistyön ke-
hittäminen on vaikeaa, jos puhetavat ovat toisil-
leen vastakkaisia. Diskurssien väliset suhteet voi-
vat olla myös komplementaarisia eli toisiaan täy-
dentäviä tai sitten keskenään neutraalissa suhtees-
sa. (Vrt. Fairclough 1992.)

Suhteutan jokaisen tutkimuskysymyksen koh-
dalla aineiston analyysin tulokset kirjallisuuteen. 
Kirjallisuusanalyysissa korostuvat liitteessä 1 ku-
vatut julkaisut (monografiat ja artikkelit). Näis-
sä julkaisuissa on tarkasteltu teatteriproduktion 
(tai elokuvaproduktion) sosiaalista rakentumis-
ta. Tästä syystä olen valinnut ne analyysissani eri-
tyisesti hyödynnettäväksi tutkimuskirjallisuudek-
si. Koska ne pääsääntöisesti ovat joko väitöskir-
joja tai referee-artikkeleja (useimmiten maineik-
kaissa tieteellisissä lehdissä), niitä voi pitää laa-
dultaan tasokkaina tutkimuksina. Tämä oli toi-
nen valintaperuste. Kolmas valintakriteeri oli jul-
kaisujen tuoreus.

Vaikka julkaisut ovat tutkimukseni tavoitteen-
asettelun kannalta relevantteja, niin yhdessä-
kään niissä teatteriproduktion sosiaalinen raken-
tuminen ja yhteistoiminta eivät ole etummaise-
na tutkimuskohteena. Mikään näistä julkaisuis-
ta ei myöskään käsittele erityisesti musikaalipro-
duktiota. 

Miten musikaaliproduktio rakentuu 
sosiaalisesti?

Ilmaus ”sosiaalinen rakentuminen” ei tässä artik-
kelissa ilmennä kirjoittajan sitoutumista metateo-
reettiseen sosiaaliseen konstruktivismiin, vaan se 
kuvaa konkreettisesti, miten produktion jäsenet 
yhteisesti rakentavat musikaalin. Kysymys musi-
kaalin rakentumisesta kokonaisuutena oli haasta-
teltaville vaikea. Keskeinen syynä tähän on se, et-
tä musikaalin kokonaisuus ei suoranaisesti kuulu 
kenellekään. Vaikka esimerkiksi ohjaaja osallis-

tuu moniin produktion toimintoihin, hän ei kui-
tenkaan ole yleensä mukana produktion alkuvai-
heessa, vaan hänet valitaan produktioon useim-
miten sen jälkeen, kun itse produktion suunnit-
telu on jo aloitettu. 

Miten haastattelupuhe valottaa teatteriproduk-
tion sosiaalista rakentumista musikaalissa X ja 
yleensä musikaalissa (teatteriproduktiossa)? Koo-
dit luottamus, verkostokontakti ja näyttelijöiden 
välinen vuorovaikutus vangitsivat osan siitä haas-
tattelupuheesta, joka suoraan tarkasteli ensim-
mäistä tutkimusongelmaa eli teatteriproduktion 
sosiaalista rakentumista. Tältä osin saatiin noste-
tuksi esiin tärkeitä teatteriproduktion sosiaalisen 
syntyyn liittyviä ilmiöitä, kuten henkilöstön ver-
kostoyhteydet:

”Aivan (...) ja niin päästään siihen verkostoon. Tot-
ta kai se [sosiaalinen verkosto] on tässä tärkeetä. Mut-
ta se on erittäin tärkeetä todennäkösesti missä tahan-
sa alalla (...) Ett jos sä oot freelanceri, että mitä kautta 
sä saat töitä niin se on se verkosto. Ett sä oot tehny – 
hyvän duunin jollekkin muulle, joka sitten (...) on sa-
nonu, että hei, tää on hyvä jätkä ja sen kautta saa si-
tä työtä.” (N)2

Produktion henkilöstövalinnat luovat pohjan pro-
duktion sosiaaliselle muovautumiselle. Musikaa-
lissa X keskinäinen tuntemus oli osittain taattu 
siksi, että osa produktion henkilöistä oli rekrytoi-
tu teatterin vakituisesta väestä ja myös monet vie-
railijoista olivat vierailleet teatterissa jo aiemmin. 

Teatterikirjallisuudessa (elokuvakirjallisuudes-
sa) on pantu paljon painoa miehitykselle produk-
tion onnistumisen edellytyksenä. Erityisen tärkeä-
nä pidetään näyttelijöiden valintaa (Gyllenpalm 
1995, 26–28; Weston 1999, 273–282). Kirjal-
lisuudessa on korostettu, että kun sopiva ryhmä 
on saatu valituksi, on samaa henkilökuntaa hyvä 
hyödyntää jatkossakin. Esimerkiksi elokuva-alal-
la tunnettuja esimerkkejä suurista ohjaajista, jot-
ka usein ovat tukeutuneet luottoväkeensä, ovat 
ainakin Enrico Fellini, Ingmar Bergman, Rainer 
Werner Fassbinder, John Cassavetes, Woody Al-
len, Pedro Almodovar ja  Aki Kaurismäki.

Näyttelijöiden valitsemiseksi on kehitetty eri-

2. Sitaateissa kirjaimet tarkoittavat seuraavaa: N = 
näyttelijä, K = koordinaattori (ohjaaja, koreografi, 
kapellimestari, tuottaja ja järjestäjä), T = tukihen-
kilö (esim. näyttämömestari), J/M = johto ja mark-
kinointi (esim. teatterinjohtaja ja tiedottaja) ja A = 
audiovisualisti (esim. lavastaja, ääni- ja valosuun-
nittelija).
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laisia työmuotoja. Esimerkiksi Judith Weston 
(1999, 279–280) suosittaa tähän keinoksi seu-
raavaa:

”Jos näyttelijä on kiinnostava, on tavallista kutsua hä-
net uudestaan paikalle ennen kuin lopulliset päätök-
set rooleista tehdään. Toisessa kuvauksessa voi olla hy-
vä kokeilla näyttelijöitä pareittain yhdessä ja seurata 
eri yhdistelmiä sekä katsoa, miten näyttelijät kommu-
nikoivat keskenään. Tätä sanotaan kemiaksi; ihmisten 
puheissa henkilökemia tarkoittaa kommunikointia. Ta-
voitteena on ihmissuhde, ei kaksi esitystä.”

Luottamus on myös teatteriproduktion sosiaa-
lisen rakentumisen kivijalka. Bo Gyllenpalmin 
(1995, 38–39) mukaan yksi Bergmanin ohjaa-
mien teatteriproduktioiden laadun tae oli hänen 
kykynsä luoda hyvä tiimihenki. Maailmankuulu 
amerikkalainen teatteriohjaaja ja teatteripedago-
gi Anne Bogart (2004, 93) on kuvannut turval-
lisuuden ja luottamuksen merkitystä harjoitus-
prosessissa: 

”Rakkaus, luottamus ja huumorintaju ovat työn pe-
lastavat tekijät – luottamus työtovereihin ja luomiste-
koon harjoituksissa, rakkaus taiteeseen ja huumorinta-
ju mahdottoman tehtävän edessä.”

Ammattitaidon riittävää tasoa tulee myös pitää 
teatteriproduktion sosiaalisen rakentumisen yh-
tenä olennaisena edellytyksenä. Monet haastatel-
tavat korostivat produktion osallistujien korkeaa 
ammatillista tasoa:

”Mutta että se on nyt mun mielestä ollu just nimen-
omaan hyvä, niin kun siellä alussakin mainitsin, et-
tä just se ammattilaisuus. Että saa rauhassa tulla niin 
kun tekeen sitä juttua minkä sä osaat. Eikä siinä tar-
vii nyt niin kun, hmm, enää todistaa, ett pitää lunas-
taa se paikkansa.” (N)

Ammattitaitoisuus liittyy kysymykseen konven-
tioiden eli vakiintuneiden toimintatapojen mer-
kityksestä taiteessa. Taiteen sosiologian klassikko 
Howard S. Becker (1984, 40–67) painottaa, että 
konventiot luovat perustan sille, että taiteen maa-
ilmaan osallistujat osaavat toimia oikein ja tehok-
kaasti yhdessä. Näiden taidemaailman konventi-
oiden oppiminen on taiteen tekijöiden ammatil-
lisen sosialisaation ytimessä. 

Bogart (2004, 60–61) on kuvannut omaa as-
tumistaan teatteriyhteisöön korostaen konventi-
oiden merkitystä. Hänelle sopimukset, kuten hän 
konventioita nimittää, ovat yhtäällä teatterimaail-
man yleisiä toimintasääntöjä ja toisaalla produk-
tiokohtaisesti kehkeytyviä sopimuksia yhteisistä 

menettelytavoista. Yhdessäkin produktiossa juu-
ri sopimusten muotoutuminen pelasti koko pro-
duktion (Bogart 2004, 60–61):

”Sitten ensi-ilta tietysti lähestyi ja (...) paineiden ja olo-
suhteiden pakottamana ponnahdin äkkiä täyteen vauh-
tiin ja neuvottelin näyttelijöiden kanssa löytääksemme 
hetket, toiminnot ja kuviot joita toistaa ja joihin luot-
taa. Lopulta näistä sopimuksista tuli näyttelijöille pon-
nahduslautoja, joiden avulla he saattoivat kohdata toi-
sensa vakuuttuneina ja vakaina (...).”

Toimiva yhteistyö edellyttää, että kaikki ammatti-
laiset tietävät, miten toimia. Tämä tuli haastatte-
luissa esille etenkin silloin, kun viitattiin ohjaajan 
yhteistyötaitoihin, näyttelijöiden väliseen yhteis-
työhön ja näyttämön tekniikan toimivuuteen.

Koodiperheiden muodostaminen tuotti kaksi 
perhettä: ammatilliset kysymykset ja reviirirajat 
sekä  verkostot. Koodiperheen ammatilliset ky-
symykset ja reviirirajat itseensä sisällyttämä haas-
tatteluaineisto tematisoi teatteriproduktion sosi-
aalisesta rakentumisesta seuraavia ulottuvuuksia: 
produktion etenemisen solmukohtia, yhteistyö-
tä erilaisten produktion ”taiteellisten osaryhmi-
en” sisällä ja välillä, ohjaajan kykyä toimia eri am-
mattiryhmien kanssa, kuten myös teatterin am-
mattilaisten autonomiaa. Teatterissa tärkeää yh-
teyttä ohjaustyön ja näyttelijätyön välillä valotet-
tiin seuraavasti:

”Kyll se X on sellanen ohjaaja, joka antaa kyll tehä ai-
ka rauhassa. Ett pikemminkin oli sillai, ett jos tuli joku 
ongelma, niin sitt mä aina kysyin, että. Ja olihan, totta 
kai hän niin kun aina niin kun vei johonkin suuntaan. 
Mutta kyll me hirveen vapaasti saatiin tehä. Tietyst sii-
nä on se, ett tehään niin kun, ensin tehään pohjat yh-
dessä. Ja sitt sen jälkeen siell voi ihan itse elää.” (N)

Taidetta koskevassa kirjallisuudessa on paino-
tettu aiemmin tarkasteltujen konventioiden ja 
sopimusten ohella muun muassa ohjaajan ky-
kyä kommunikoida näyttelijöiden kanssa (Wes-
ton 1999 & 2003; Bogart 2004), ”jaetun johta-
juuden” (shared knowledge) ideaa (Sauer 2005), 
näyttämön ”audiovisuaalisen” hahmon rakenta-
misen suhteuttamista näyttelijöiden harjoituspro-
sessiin (Hiley 1981) ja roolien vuorottelua (Bar-
rett 1998). 

Ammatillisiin kysymyksiin ja reviirirajoihin 
liittyy musikaalissa erityispiirteitä siksi, että on 
integroitava yhteen kolme elementtiä: 1) musiik-
ki ja laulu, 2) tanssi, koreografia ja teatterin au-
diovisuaalinen habitus ja 3) näyttelijätyö. Tämä 
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edellyttää erityisesti ohjaajan kykyä kehittää mu-
sikaalille ”perusrytmi” ja välittää tämä koko hen-
kilökunnalle. 

Koodiperheen verkoston haltuun ottama haas-
tatteluaineisto nosti esiin monia verkostokysy-
myksiä: 1) produktion sisäisen sosiaalisen verkos-
ton, 2) produktion ulkoisen sosiaalisen verkoston 
ja 3) verkoston synnyn ja kehittämismetodit.

Teatterin verkostojen kannalta kiintoisia ovat 
myös ne kysymykset, joihin organisaatioiden so-
siaalisten verkostojen yleinen tutkimus on myös 
kiinnittänyt erityistä huomiota (esim. Gabbay & 
Leenders 1999 & 2001; Kilduff & Tsai 2003; Sii-
vonen 2005). Monet tutkimukset (esim. Grano-
vetter 1973; Marsden 1982; Burt 1992) ovat pai-
nottaneet sosiaalisten verkostojen leikkauspisteis-
sä toimivien verkostovälittäjien merkitystä. Kai-
ken kaikkiaan ”välittäjyys” (brokerage) on suun-
nattu vaihtosuhde, jossa ”välittäjä” (broker) välit-
tää tietoa ja voimavaroja kahden muun sellaisen 
verkoston toimijan välillä, joilla ei ole suoraa kes-
kinäistä yhteyttä toisiinsa (Marsden 1982; Fer-
nandez & Gould 1994; Janhonen & al. 2005).

Tutkittavan produktion näyttelijöiden verkos-
toa kuvattiin haastatteluissa seuraavasti:

”Ja sitten valinnan vaikeus tulee siinä vaiheessa, kun 
tehdään tommosta ensemblen etsimistä. Kun on esi-
merkiks paljon samantasoisia, samankokosia, saman-
oloisia ihmisiä. Ett tavallaan niin kun, ett ketkä niistä 
valitaan. Koska kaikki ei voi olla lyhyitä miehiä tai ly-
hyitä naisia. Vaan sinne halutaan sitä semmosta hetero-
geenisuutta (...) ja vähän sitä ikäjakaumaa, niin. Ja sit-
ten toki on valinnan vaikeus, että mitä puolia niin kun 
nostaa kokoonpanossa esiin.” (N)

Ehkäpä musikaaliproduktio X on kuvattavissa so-
siaalisten verkostojen tutkimuksen terminologial-
la organisaatioksi, jota luonnehtivat tiheät verkos-
tot ja jossa sosiaaliset siteet ovat vahvat. Erityises-
ti voi olettaa, että teatteriproduktiossa näytteli-
jöiden keskinäinen verkosto onkin usein muusta 
produktion kokonaisverkostosta vahvasti erottu-
va itsenäinen verkosto ja klikki. Klikki on määri-
tettävissä siten, että se on sosiaalinen ryhmä, jossa 
kaikilla toimijoilla on suorat siteet kaikkien mui-
den ryhmän toimijoiden kanssa (Kilduff & Tsai 
2003, 133). Musikaalissa X näyttelijät kokoon-
tuivat keskenään sekä virallisesti että epävirallises-
ti. Tässä tapauksessa tästä näyttelijöiden verkos-
tosta erottautui pääosia esittävien näyttelijöiden 
ryhmä, jossa sosiaaliset siteet ovat vahvat:

”Ja sitten noin, se noitten molempien päätyyppien 
kans – must oli ihan tosi kiva tehä työtä ja oltiin tehty 
aikaisemminkin töitä ja tunnettiin sillai, ett ja. Ja siis 
kaikkien kanssahan sitä niin kun ystävystyy sillai. Tie-
tysti noiden lähempien tyyppien kans kauheesti. Ja se 
yhdessä tekeminen on jotenkin niin kauheen tärkee-
tä, ett paljon vietettiin myös vapaa-aikaa tietenkin sitt 
yhessä (...).” (N)

Olennaista teatteriproduktion onnistumiselle on 
se yhteistyö, joka tapahtuu näyttelijöiden osaver-
koston ja produktion taiteellisesta suunnittelusta 
vastaavan osaverkoston (ohjaaja, koreografi, ka-
pellimestari, lavastaja sekä ääni- että valosuunnit-
telija) välillä. Haastatteluissa tämän osaverkoston 
toiminta koettiin onnistuneeksi, eli ”mutta muu-
ten mun mielestä tässä hirveen hyvin toimi toi 
suunnitteleva ryhmä keskenään eli siis koreogra-
fi, ohjaaja, pukusuunnittelija, lavastaja, valosuun-
nittelija. Ja oli niin kun selkeetä” (K). 

Hyvä teatterityö edellyttää myös sitä, että näyt-
telijöiden harjoitusprosessi ja näyttämön habi-
tuksen kehittäminen etenevät vuorovaikutukses-
sa. Jim Hiley (1981) on kuvannut yksityiskoh-
taisesti Lontoon National Theatren Galileo-pro-
duktion valmistamista ensi-iltaan. Hänen mu-
kaansa (1981, 22–31) ”parhaassa mahdollises-
sa maailmassa” esiintyjien esityksen kehittämisen 
ja teatterin fyysisen suunnittelun tulisi tapahtua 
simultaanisesti ja kollektiivisesti, mutta käytän-
nössä näin ei käy suurissa teattereissa. Myös pro-
duktiossa X, vaikka ohjaaja ja lavastaja olivat teh-
neet yhteistyötä ennenkin, näyttelijätyön ja näyt-
tämön yhteinen kehittäminen ontui. Tässä suh-
teessa ongelmia on jopa pienissä kokeellisissa te-
atteriproduktioissa (Heikkilä 2006, 247–262). 

Haastatteluissa mainittiin myös erilaisia toimi-
joita, jotka kuuluvat teatteriproduktion ulkoiseen 
sosiaaliseen verkostoon, kuten teatterialan oppi-
laitokset, näyttelijäliitto, harrastajateatterit, muut 
teatterit sekä kansainväliset teatteritaiteen tekijät. 
Axel Haunschild (2003) korostaa edelliseen liit-
tyen, että Saksassa repertuaariteattereihin parin 
vuoden ajaksi kootut tilapäisen teatterijohtajan 
varaan rakennetut ensemblet muodostavat mää-
räaikaisen verkosto-organisaation, joka stabiloi – 
tilapäisesti – teatterimaailman joustavat ja alati 
muuttuvat työmarkkinat. Näin uusi ja valittu te-
atterijohtaja poimii ryhmäänsä määräajaksi teat-
terin koko taiteellisen henkilökunnan. Sekä en-
semblen valinta että sen kehittäminen perustuvat 
vahvasti johtajan ja ohjaajien henkilökohtaisten 
suhteiden varaan. 

Haastatteluissa painotettiin myös sitä, että ke-
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hittämällä produktion tiedotusta, pitämällä pala-
vereja ja lisäämällä epävirallista sosiaalista vuoro-
vaikutusta teatteriproduktion sisällä on produk-
tion sosiaalista verkostoa mahdollista kehittää. 
Haastatteluissa tuotiin esiin se, että produktion 
yhtenäisyyttä on mahdollista syventää kiinnittä-
mällä huomiota sekä produktion jäsenten valin-
taan että ammatilliseen ohjaukseen. 

Ajatellen ensimmäiseen tutkimuskysymykseen 
vastaamista niin analyysissa kehkeytyneistä dis-
kursseista kaksi eli diskurssit työn käytännöllinen 
sujuvuus ja arkipuhe sekä reviirirajat ja professio-
naalinen puhe ovat tässä suhteessa kiintoisimpia. 
Työn käytännöllinen sujuvuus ja arkipuhe -dis-
kurssi valotti teatteriproduktion sosiaalista raken-
tumista ensinnäkin ajallisesta ja paikallisesta nä-
kökulmasta, ja näin korostui näyttämön logistii-
kan merkitys produktion sosiaalisen vuorovaiku-
tuksen muotoutumiselle. Toiseksi kyseinen dis-
kurssi painotti produktio X:n miehityksen mer-
kitystä. Kolmanneksi se tähdensi, että produkti-
on kaikkien ammattiryhmien tulee olla mukana 
produktion verkostossa. Reviirirajat ja professio-
naalinen puhe -diskurssi on kiinnostunut teatte-
rin ammatillisista kysymyksistä ja reviireistä. Täs-
tä syystä yhteistyön ja tiedon jakamisen kannal-
ta keskeiset ammatilliset reviirit painottuvat dis-
kurssissa. Diskurssi tähdensi, että ammattitaidon 
kehityksessä on juuri kyse siitä, että kukin oppii 
pysymään reviirillään. 

Miten yhteinen toiminta ja jaettu 
tietämys kehittyvät?

Vaikka yhteinen toiminta ja jaettu tietämys teat-
teriproduktiossa ovatkin astetta konkreettisem-
pia ilmiöitä kuin teatteriproduktion sosiaalinen 
rakentuminen yleensä, niin näitäkin ilmiöitä kä-
siteltiin haastatteluissa eksplisiittisesti vähän. Yh-
teistoiminnasta ja sen kehityksestä nostettiin esiin 
seuraavia ulottuvuuksia: toimijoiden aiemmat so-
siaaliset suhteet yhteistyön edellytyksenä, viralli-
sen ja epävirallisen vuorovaikutuksen lisääntymi-
nen, näyttelijöiden yhteistyön syveneminen har-
joitusprosessin aikana ja ohjaajan merkitys yhtei-
sen toiminnan syventämisessä.

Henkilöiden aiempi tuttavuus luo lähtökohdan 
yhteiselle toiminnalle. Luonnollisesti harjoitus-
prosessi syventää tätä yhteistoimintaa, jossa oh-
jaajalla on keskeinen merkitys: 

”No siis henkilö X:n kans mä tulin hirveän hyvin toi-
meen (...). Sen kanssa on helppo keskustella. Ja se 
nauttii kuitenkin semmosta arvostusta ammattitaiton-
sa puolesta, että sen on, se on helppo uskoa, kun se jo-
tain sanoo. Niin, ett se todella kannattaa näin tehdä 
kun se sanoo.” (N)

Teatteri- ja elokuvakirjallisuudessa ohjaajan ky-
kyä hyvään yhteistoimintaan ja kommunikaati-
oon pidetään tärkeänä produktion sujuvuudelle. 
Westonin (1999, 103–115) mielestä tässä yhte-
ydessä tärkeintä on kuunteleminen. Näyttelijöi-
den yhteistoiminta sujuu hänen mukaansa (1999, 
107) silloin, ”kun näyttelijöiden välillä on ’hyvä 
kemia’ ja he ’näyttelevät yhteen’ toinen toistaan 
innostaen”. Itse asiassa ohjaajan tärkein taito on 
”kuunnella” sitä, osaavatko näyttelijät ”kuunnel-
la toisiaan” (Weston 1999, 108–115). 

Erika Sauer (2005, 73–88) korostaa, että te-
atterityössä tullaan lähelle ”jaetun johtajuuden” 
(shared leadership) ideaalia, jossa keskeisintä on 
johtamisen näkeminen ennen muuta kollektii-
visena ilmiönä ja ”suhteisiin perustuvana pro-
sessina” (relational process), ei niinkään johta-
jan taitoina ja piirteinä. Kirsi Heikkilän (2006, 
233–234) tutkimuksen kohteena ollut teatteri-
ryhmä oppi ryhmänä koko ajan ratkoessaan esiin 
nousevia ongelmia. Näin Heikkilän (2006, 266) 
mukaan ainakin tässä teatteriryhmässä oli edel-
lytykset sekä yhteisössä oppimiselle (vrt. Wenger 
2003) että uuden tiedon luomiselle (vrt. Nonaka 
1994).

Gyllenpalmin (1995, 28–31 & 92–97) mu-
kaan Bergmanin menestyksen salaisuus ohjaaja-
na oli paitsi hänen taiteellisuutensa myös se, että 
hän pystyi luomaan sekä teatterissa että elokuvas-
sa produktioita, jotka pystyivät ”tiimeinä huippu-
suorituksiin”. Tämä onnistui siksi, että Bergman 
kykeni kommunikoimaan ja luomaan koko pro-
duktiolle vision sekä intohimon hyvään työhön.

Voidaankin sanoa, että ohjaajan ammattitaito 
koostuu taiteellisesta ja sosiaalisesta komponen-
tista. Tätä on Susan Eriksson-Piela (2006, 295) 
kuvannut siten, että ohjaajan rooli ”vaatii siinä-
kin siis ihmistuntemus- ja vuorovaikutuskapasi-
teettia, jotta muut taiteilijat osaisivat ja haluaisi-
vat osallistua siihen samaan taiteelliseen ’näkemi-
seen’, johon elokuvaohjaaja pyrkii”. 

Aiemmin on jo viitattu, että koko teatteripro-
duktion henkilöstön korkeata ammattitaidon ta-
soa pidettiin haastatteluissa yhteistoiminnan on-
nistumisen välttämättömänä edellytyksenä. Myös 
vuorovaikutteista arvostusta produktioon osallis-
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tuvien henkilöiden välillä pidettiin yhteisen toi-
minnan kannalta tärkeänä:

”Kapellimestarin kans mä ystävystyin jo sillon musi-
kaali Y:n aikana. Me ollaan hyviä kavereita. Mä oon si-
tä mieltä, että se on taitava ja se on sitä mieltä, että mä 
oon taitava. Se antaa mun tehdä itse aika paljon.” (N)

Haastateltavilla oli vähän kerrottavaa siitä, mi-
ten produktioon osallistuneet henkilöt ja henki-
löryhmät jakoivat tietoa toisilleen. He kertoivat 
lähinnä vain muutamista tähän liittyvistä ilmi-
öistä, joita ovat musikaalin X tematiikkaa kos-
keva perustieto, tiedotustilaisuudet produktios-
sa, palautteen saanti ja erityisryhmien keskinäi-
nen neuvonpito. Koko produktioon ulottuvaa 
yhteistä tietämystä pyrittiin kehittämään ensin-
näkin sillä, että tuottaja ja ohjaaja keräsivät mu-
sikaaliin X liittyvää tietomateriaalia monista läh-
teistä, toiseksi siten, että  tuotantoryhmälle esitet-
tiin musikaalin X aihepiiriin liittyviä dokument-
tifilmejä, ja kolmanneksi siten, että ohjaaja piti 
seikkaperäisen esitelmän musikaalin X tematii-
kasta koko ryhmälle.

Produktion edetessä uudet tilanteet vaativat 
keskinäistä neuvonpitoa:

H: ”Saako ne tanssijat ja näyttelijät antaa palautetta 
sulle [valosuunnittelija]. Että otatteko myös aktiivises-
ti heiltä palautetta myös. Vai meneekö se kaikki tän oh-
jaajan ja nyt koreografin kautta (...).

V: Lähinnä siinä tapauksess tulee niin kun semmo-
sia keskusteluja, jos tulee jotakin ongelmia. Yleensä ne 
keskustelut käydään kyllä niinku ohjaajan ja koreogra-
fin kautta. Jos puhutaan niin kun musikaalista, niin 
kyll me käydään ne valolliset keskustelut. Siin on mun 
lisäks ainaki ohjaaja ja koreografi, lavastaja.” (A)

Eri ammattiryhmien välisen yhteisen pohdinnan 
suurimpana esteenä oli se, että näyttämö oli teh-
tävä nopeasti valmiiksi. Näin näyttämön käyttäjät 
eli näyttelijät ja näyttämötekniikasta vastaavat ei-
vät juuri voineet vaikuttaa ”näyttämön pystytyk-
seen”, ja ”nehän tulee harjotuksiin sitten, kun se 
näyttämö on jo valmis” (T).

Työstä saatua palautetta pidettiin haastatteluis-
sa vähäisenä muun muassa siksi, että ohjaajalla ei 
suurissa esityksissä ole paljoakaan aikaa antaa har-
joitusten yhteydessä yksittäisille näyttelijöille pa-
lautetta roolihahmon työstämisestä. 

Haastattelujen analyysin ja kirjallisuuden pe-
rusteella näyttää siltä, että jaetun tietämyksen ke-
hittämisen foorumeita, kuten yhteinen aineisto, 
erilaiset tuotantokokoukset sekä kaikki harjoitus-
tilaisuudet, on produktioissa yleensä paljonkin. 

Se, että haastatteluissa puhuttiin vähän tiedon vä-
littämisestä produktion X osapuolten välillä, voi 
viitata siihen, että tässä produktiossa keskinäisen 
tiedon välityksen foorumit koettiin riittäviksi.

Mitä aiemmin kuvattu diskurssianalyysi paljas-
ti yhteistoiminnasta ja jaetusta tietämyksestä pro-
duktiossa X ja yleensä teatteriproduktiossa? 

Työn käytännöllinen sujuvuus ja arkipuhe -dis-
kurssi painotti välittömään käytäntöön liittyviä 
kysymyksiä. Näin se tarkasteli myös yhteisen toi-
minnan kysymyksiä ja tiedon jakamista. Siinä ko-
rostui yhteisen ajan ja tilan merkitys. On huo-
mattava, että diskurssi ei nostanut esiin mitään 
käytännön ja teorian vastakkaisuutta ajatellen yh-
teistoiminnan kehittämistä. Tälle on ehkä selityk-
senä se, että teatteriproduktio ylipäätään on vah-
vasti käytännöllistä toimintaa ja kehittyy tilanne-
sidonnaisia ongelmia ratkoen. 

Reviirirajat ja professionaalinen puhe -diskurs-
si korosti ”käytännöllistä ammattilaisuutta” ja jät-
ti vähemmälle eksplikoidut professionaaliset oh-
jeet esimerkiksi siitä, kuinka ohjaajan ja näytteli-
jöiden yhteistyön ja keskinäisen neuvonpidon tu-
lisi kulkea. Ehkä on niin, että käytännön pakko ja 
henkilökohtaisesti omaksuttu teatterin ammatti-
laisuus edesauttavat ja vaativat yhteistä toimintaa 
ja tiedonjakamista teatteriproduktiossa.  

Tutkimuksessa konstruoidut diskurssit (lukuun 
ottamatta osin ammatillinen kehittyminen ja mi-
näpuhe -diskurssia, joka fokusoitui yksilön sisäi-
seen kehittymiseen) eivät asetu yhteistoiminnan 
ja jaetun tietämyksen kehittämisen esteiksi. Tä-
ten haastattelupuheesta ja produktion keskeisten 
toimijoiden joukosta ei ole jäsennettävissä sellai-
sia puhetapoja, jotka vaikeuttavat yhteisen toi-
minnan ja tiedon jakamisen kehittämistä yli am-
matillisten rajojen. Näin ollen produktiosta X ja 
yleensä teatteriproduktiosta löytyy ainakin jon-
kin tyyppistä yhteistä toimintaa (vrt. Engeström 
2004, 103–125) ja siihen liittyvää jaettua tietä-
mystä. 

Miten produktion yhteinen kohde 
määrittyy?

Yhteinen kohde liittyy paitsi jaetun tietämyk-
sen kehittymiseen myös sosiaalisen vuorovaiku-
tuksen tyyppeihin. Yrjö Engeström (2004, 106) 
on A. Raeitheliin tukeutuen erottanut sosiaali-
sesta vuorovaikutuksesta kolme tyyppiä: koordi-
naation, kooperaation ja kommunikaation. En-
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geströmin (2004, 103–125) mukaan nämä tyy-
pit eroavat toisistaan suhteessa vuorovaikutuk-
seen osallistuvien toimijoiden yhteisen kohteen 
määräytymiseen. Koordinaatiossa jokaisella vuo-
rovaikutukseen osallistuvalla sosiaalisella toimi-
jalla on oma kohteensa. Osanottajat eivät oike-
astaan vaihda ajatuksia, vaan koordinaatiossa jo-
kainen osallistuja pysyttelee omassa reviirissään 
keskittyen tukemaan omaa asiaansa. Kooperaa-
tiossa ”osanottajat kohdistavat huomionsa yhtei-
seen kohteeseen yrittäen jäsentää ja muokata sitä 
yhdessä, sen sijaan että jokainen keskittyisi vain 
oman valmiiksi rajatun roolinsa esittämiseen ja 
intressinsä ajamiseen”. Näin osanottajat vaihtavat 
ajatuksia yhteisestä kohteesta. Kommunikaatiossa 
osanottajat Engeströmin mukaan etsivät keskit-
tyneesti yhteistä kohdetta, samalla kun he koko 
ajan arvioivat sekä oman toimintansa lähtökohtia 
että koko ryhmän ”käsikirjoitusta”. Kaikki edellä 
mainitut kolme tyyppiä kuvaavat sosiaalista vuo-
rovaikutusta siten, että yhteisen toiminnan luon-
ne on kussakin tyypissä erilaista.

Yhteinen kohde musikaaliproduktiossa X – tai 
yleensä teatteriproduktiossa – oli vieras ja abst-
rakti keskusteltavaksi suoraan tutkimushaastat-
teluissa. Kuitenkin haastateltavat välillisesti kä-
sittelivät kysymystä. Tältä osin aineisto oli sisäl-
lön erittelyn  avulla pelkistettävissä kolmeen tee-
maan. Ensimmäinen teema kytkeytyi musikaa-
lin ”tarinaan”, joka kerrotaan musiikin, tanssin ja 
näyttelijätyön avulla. Toinen teema korosti koor-
dinaattoreiden (erityisesti ohjaajan) merkitystä 
suunnattaessa produktiota kohti yhteistä kohdet-
ta eli esitysten sarjaa. Kolmas teema fokusoitui 
näyttelijöiden yhteiseen työhön musikaaliesityk-
sen perimmäisenä toteuttajana.

Musikaalin ”tarinaa” ja sen kertomisen ongel-
mia kuvattiin haastatteluissa monimuotoisesti:

”Niin välillä jotkut ohjaajat ei ikään kun must tajuu si-
tä, että miten rakennetaan se yhteys [musiikin, tanssin 
ja näyttämätyön välille]. Ett hirveen helposti on sella-
nen, ett nyt nää puhuu ja sitt nää laulaa. Ett ne on niin 
kun tavallaan erillisiä.” (N)

Musikaalin X perusideaa eli ”tarinaa” pidettiin 
vaikeasti hahmotettavissa olevana: 

”Se, niin kun se tarina ei kauheest ruoki mitään. Mä 
en ainakaan saanu oikein mistään nyt semmosista hui-
keista visioista kiinni. Niin, ett ne nyt piti vähän väki-
sin nyt synnyttää. (…) Ja jotenkin nyt se lopputulos-
kaan ei sillä tavalla syntynyt sitten nyt.” (A)

Musikaalin kokonaishahmon luomisessa perus-
vastuu siirrettiin useimmiten ohjaajalle. Myös 
tutkimuskirjallisuus on kuvannut ohjaajan kes-
keistä roolia teatteriproduktion kohteen hahmot-
tamisessa. Ensinnäkin on esitetty, että ohjaajan 
työn varassa on koko sen erityisen imaginaarisen 
maailman rakentaminen, josta teatteriprodukti-
ossa (elokuvaproduktiossa) on perimmältään ky-
se (Weston 2003, 34–35). Toiseksi on esitetty, et-
tä ohjaajan tehtävä on produktion vision ja missi-
on luominen (Gyllenpalm 1995, 59–60). Tähän 
liittyen Weston (1999, 26) on kirjoittanut, et-
tä ”ohjaajan tärkein velvollisuus – ja etuoikeus – 
on tarinan kertominen”. Kolmanneksi on esitet-
ty, ettei riitä, että ohjaaja kehittää vision produk-
tiolle, vaan hänen tehtävänään on huolehtia sii-
tä, että visio omaksutaan koko tuotantoryhmässä 
(Gyllenpalm 1995, 61–62). Vision on muunnut-
tava strategiaksi siitä, kuinka haluttu esitys toteu-
tetaan, ja strategian on muodostuttava koko pro-
duktion ammattilaisten yhteiseksi ymmärryksek-
si ja toiminnaksi. Gyllenpalmin (1995, 61) mu-
kaan tämä edellyttää neuvottelevaa vuorovaiku-
tusta ohjaajan ja muiden välillä siten, että muut 
näkevät ohjaajan vision vastaavan heidän toivo-
muksiaan.

Haastattelussa puhuttiin myös tarkemmin oh-
jaajan tehtävistä ja erityisesti ohjaajan X tehtä-
vistä luotaessa tuotantoryhmälle yhteistä kohdet-
ta. Ohjaajan integroivassa työssä nähtiin monia  
haasteita:

”Tai niin kun ohjaajana hän [musikaalin X ohjaaja] on 
tehny nyt hirveen monta esitystä. Ja totta kai hänellä 
on kokemus tähän asiaan (...). Että se on nyt mielen-
kiintonen duuni, sillä sen on totta kai tiedettävä hir-
veesti teatterista ja miten se yleiskuva niin kun saadaan 
ja miten sen tarinan tavallaan pystyy tuomaan ilmi. Sen 
lisäks sen on osittain oltava psykologi, semmonen hen-
kilö, joka saa näyttelijät ja esiintyjät, jotka on, mones-
ti ollaan heikkoja, mukaan (...). Että sitt sen [ohjaajan] 
tulee olla semmonen tukihenkilö, joka osaa myös teh-
dä yhteistyötä.” (N)

Ohjaaja tiesi alusta alkaen, minne suunnata pro-
duktiota:

”Niin. Mä en täysin pysty sanomaan, että minkälainen 
se sitten kokonaisuutena on katsojan silmissä. Mutta 
kyll mä musikaalin X ohjaajaa pidän hyvänä ohjaajana. 
Että sill oli kuitenkin oma visionsa asiasta ja se oli sel-
västi hyvin tarkkaan valmistellu sen työnsä, ett miten 
tää teos pitäis tehdä. Ja se nyt ensimmäisestä harjotus-
päivästä asti tiesi koko ajan mitä se haluaa.” (N)

Tutkimuskirjallisuudessa on puhuttu rationaa-
lisesti etukäteen suunnitelluista produktioista ja 



622          YHTEISKUNTAPOLITIIKKA 72 (2007):6

esityksistä, joiden annetaan kypsyä siten, että ne 
ovat koossa vasta ensi-illassa. Erityisesti Bergma-
nin produktioita on pidetty esimerkkeinä tark-
kaan suunnitteluun perustuvista töistä. Ensinnä-
kin Bergman on pyrkinyt, ainakin omassa pääs-
sään, aloittamaan teatteriproduktioiden suunnit-
telun jopa vuoden tai kaksi ennen esityskautta. 
Toiseksi harjoitusprosessin aikana hän oli itse etu-
käteen valmistellut kaikki kunkin harjoitusker-
ran vaatimat toimet ja huolehtinut vaadittavis-
ta teknisistä välineistä. Niinpä Bergmanin ohjaa-
mat harjoitusprosessit etenivät täsmällisesti aika-
taulun mukaisesti, eli jo kuukausia ennen saattoi 
tietää, että se ja se kohtaus tulee valmiiksi sillä ja 
sillä viikolla. (Gyllenpalm 1995, 23–25.)

Lähes vastakkaista kantaa edustaa esimerkiksi 
Bogart (2004, 134): ”Harjoituksissa ei ole kyse 
siitä, että pakottaa asioita tapahtumaan vaan sii-
tä, että ’pidetään asiat liikkeellä’.”

Yhtenä koetinkivenä produktion yhteisen koh-
teen määrityksessä ovat työnjako ja siihen liitty-
vä tehtävien delegointi. Toinen haaste produkti-
on onnistumiselle on se, kuinka näyttelijäntyö ja 
esityksen visuaalisuus saadaan yhdistettyä. Haas-
tateltavatkin kuvasivat eri tavoin myös sitä, mi-
ten teatteriproduktio ei välttämättä etene koh-
ti yhtä suuntaa:

”No esimerkiksi semmonen esitys, joka tullaan tekee 
(...) niin kun semmosena raakileena. Niin sanon, ett se 
johtuu ohjaajasta. Että kun hän on se, joka hallitsee sitä 
kokonaisuutta. Niin hän ei oo niin kun nyt tehny tar-
peeksi itse nyt kotitöitä (...). Ja sitten siinä on niin kun 
semmonen ikävä puoli, ett jos ohjaus ei tule valmiiksi, 
niin sitten, niin ei se tavallaan siitä sitten (...). Tietys-
ti siitä jokainen niin kun tekee sitt vähän omanlaisen-
sa pelastusyrityksen.” (N)

Ratkaisevaa teatteriesityksen etenemiselle on oh-
jaajan ja näyttelijöiden yhteinen yhteisen kohteen 
määrittely, jota kuvattiin seuraavasti:

”Kyll se musikaalin X ohjaaja on sellanen ohjaaja, joka 
antaa kyll tehä aika rauhassa. Ett pikemminkin oli sil-
lai, ett jos tuli joku ongelma, niin sitt mä aina kysyin, 
että. Ja olihan, totta kai hän niin kun aina niin kun vei 
johonkin suuntaan. (...) Tietyst siinä on se, ett tehään 
niin kun, ensin tehään pohjat yhdessä. Tavallaan se, ett 
niin kun rakennetaan jonkinlainen tämmönen sisäinen 
koreografia niihin kohtauksiin. Ja sitt sen jälkeen siell 
voi ihan itse elää.” (N)

Näyttelijöiden keskinäinen yhteisen kohteen et-
sintä ja sen haasteet puhuttivat esimerkiksi seu-
raavalla tavalla haastateltuja:

”Ett pitää tavallaan niin kun kunnioittaa sitä toisen va-
lintaa myös tietenkin, että. Ja kukinhan niin kun pe-
rustelee sen oman niin kun jotenkin. Ett jokaisell on 
oma tapa tietenkin niin kun tavallaan kutoo jotenkin se 
verkko sinne, ett miten nää asiat menee. Että on myös 
niin kun vaikee. En mä tiedä esimerkiks miten henkilö 
X niin kun niitä asioita ajattelee, koska (…) kaikki nyt 
vaan ajattelee niin eri tavalla kuitenkin.” (N)

Haastatteluissa produktion yhteisen kohteen 
määrittely ei suoraan kiinnostanut ketään. Kui-
tenkin jotkut koordinaattorit ja näyttelijät käsit-
telivät välillisesti tätä kysymystä. Oli oikeastaan 
yllättävää, että esimerkiksi ”visualistit” ja teatte-
riproduktion tekninen tukihenkilöstö eivät haas-
tatteluissa olleet kovinkaan kiinnostuneita siitä, 
miten produktio kokonaisuutena kehittyi. Haas-
tattelujen perusteella yhteistä kohdetta etsittiin 
enemmänkin produktion osaverkostoissa kuin 
koko produktion tasolla. Erillistä yhteisen koh-
teen etsintää ilmeisestikin harjoitettiin intensiivi-
sesti 1) koordinaattoreiden kesken (erityisesti oh-
jaaja, koreografi ja kapellimestari), 2) ohjaajan ja 
näyttämön audiovisuaalisesta hahmosta vastaavi-
en välillä (ennen muuta lavastaja, äänisuunnitte-
lija ja valosuunnittelija), 3) ohjaajan ja näyttelijöi-
den välillä ja 4) näyttelijöiden kesken. Produkti-
ossa X yhteisen kohteen etsinnässä ehkä tärkein-
tä oli se, että se tapahtui – kaiketikin – ohjaajan 
vision suuntaamana, mutta kuitenkin siten, että 
näyttelijöille jäi toimintatilaa.

Produktiossa X yhteistä kohdetta etsittiin am-
mattiryhmien  ja ammattilaisten välillä ja sosiaali-
nen vuorovaikutus nousi ainakin kooperatiivisel-
le tasolle. Koska haastatteluaineistossa ei ilmen-
nyt merkkejä siitä, että näyttelijöiden keskinäi-
sessä työn kehittämisessä tai ohjaajan ja näytte-
lijöiden välisessä yhteistyössä olisi pyritty punta-
roimaan yhteistyön osapuolten perusolettamuk-
sia, mikä Engeströmin mukaan on kommunika-
tiivisen vuorovaikutuksen perustuntomerkki, voi 
olettaa, että tässä produktiossa yhteisen kohteen 
etsintä oli myös osaverkostoissa luonteeltaan lä-
hinnä kooperatiivista.

En tunne yhtään julkaisua, jossa Engeströmin 
edellä kuvattua mallia kolmentyyppisestä yhtei-
sestä toiminnasta olisi suoraan sovellettu. Kuiten-
kin usein näyttää ainakin ideaaliksi asetettavan 
sellainen yhteistyö, jota engeströmiläisittäin voi-
si luonnehtia kommunikatiiviseksi (vrt. Bogart 
2004; Sauer 2005, 130–135).

Westonin (1999, 269) mielestä ohjaajan on 
huolehdittava siitä, että produktiossa kehkeytyy 
yhteinen kohde ja vältetään tilanne, jossa yhteis-
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työ on jäänyt siihen, että kukin ammattilainen ja 
ammattiryhmä tekee vain omaa työtään ja yhteis-
tä kohdetta ei etsitä (vrt. koordinaatio). Tätä ti-
lannetta hän on luonnehtinut seuraavasti:

”Heti kun ohjaaja tietää, mistä käsikirjoitus kertoo, on 
varmistuttava siitä, että jokainen projektissa mukana 
oleva tekee samaa elokuvaa. Jos erikoistehosteiden te-
kijät eivät tiedä, että elokuva kertoo uskonnollisesta 
elämyksestä, he saattavat luulla, että kysymys on jän-
nityksestä. Jos ohjaaja ei kerro puvustajille, mistä elo-
kuva kertoo, he voivat kuvitella, että se kuvaa pukuja. 
Jos näyttelijöitä ei ole kytketty siihen, mistä käsikirjoi-
tus kertoo, he saattavat ajatella, että kysymys on heidän 
roolisuorituksistaan.” 

Siltä osin kuin haastatteluissa tarkasteltiin yhtei-
sen kohteen etsintää, tarkastelu oli luonteeltaan 
normatiivista. Puhuttiin siitä, millaista yhteisen 
etsinnän tulisi olla, miten hyvän ohjaajan pitäi-
si toimia yhteisen dialogin kehittäjänä ja miten 
musikaalin ”tarina” tulisi toteuttaa. Haastattelu-
puhe sisälsi paljon käskyjä, kieltoja ja kehotuksia 
ja näin puhe oli vahvasti professionaalista; onhan 
professionaalisen puheen yhtenä kriteerinä juuri 
puheen normatiivisuus (Banks 2004). 

Diskurssianalyysissa rakennetuista diskursseis-
ta kaksi eli reviirirajat ja professionaalinen pu-
he -diskurssi ja musikaalin erityisyys ja taidepuhe 
-diskurssi olivat – ajatellen tätä yhteisen kohteen 
määritystä – keskeisiä. Näin voidaan päätellä, että 
jos teatteriproduktiossa halutaan rakentaa yhteis-
tä kohdetta, asiaa on lähestyttävä professionaali-
sella kielellä ja taiteellisia kysymyksiä esiin nosta-
en. Ongelmaan ei löydy ratkaisuja käytännöllisis-
tä kokeiluista ja arkijärkeilyistä. Yhteistyön syven-
täminen ei ratkea pelkästään järjestämällä pro-
duktion eri osapuolille yhteistä aikaa ja tilaa. To-
sin asiantila voi olla myös sellainen, että teatteri-
produktiossa yhteistä kohdetta ei useinkaan etsi-
tä tietoisesti reflektoiden vaan enemmänkin siten, 
että koko produktio vähin erin ja lähinnä intuitii-
visesti onnistuu käytännössä saamaan ”palat koh-
dalleen”. Ottaako tässä taiteellinen logiikka oh-
jakset käsiinsä, kuten Bogart (2004, 143) väittää 
kuvatessaan harjoitusprosessia, jossa ”sitten jokin 
muu astuu johtoon”.

Yhteistoiminta ja luova pääoma 

Edellä on jäsennetty, sekä produktiota X koske-
van aineiston että kirjallisuuden avulla, toimin-
nan sosiaalista rakentumista teatteriorganisaatios-

sa. Ilmiötä on valotettu tarkastelemalla ensinnä-
kin produktion sosiaalisen muotoutumisen lähtö-
kohtia, toiseksi erittelemällä yhteisen toiminnan 
ja jaetun tietämyksen kehittämistä teatteripro-
duktiossa ja kolmanneksi tutkimalla sitä, kuinka 
yhteinen kohde – teatteriesitys – kehkeytyy. Näin 
analyysissa on askel askeleelta fokusta terävöitet-
ty. Eli on aloitettu yleiskuvasta (idea produktios-
ta sosiaalisena toimintana) ja jatkettu tarkastele-
malla toimintakeinoja (yhteiset toimintatavat ja 
jaetun tietämyksen syventämiskeinot) ja päädyt-
ty yhteisen kohteen etsintään ja sitä kautta lopul-
liseen esitykseen produktion toiminnan perusta-
voitteena ja ytimenä. 

Teatteriproduktion sosiaalisessa rakentumisessa 
hyvin keskeistä on produktion henkilöstön valin-
ta. Atro Kahiluodon (1998) mukaan ”kaikki mer-
kittävät ratkaisut on tehty jo ennen kuin harjoi-
tukset alkavat” eli siis sen jälkeen, kun produkti-
on työryhmä on valittu. Mukaan otettu henki-
löstö tuo mukanaan itsensä, aiemmat keskinäi-
set suhteensa ja ammatillisen kokemuksensa se-
kä taitotietonsa. Teatteriproduktio on myös esi-
merkki työorganisaatiosta, jossa sosiaaliset siteet 
ovat vahvat ja verkosto on tiheä.

Produktiota kehiteltäessä sosiaaliset suhteet ja 
vuorovaikutus henkilöstön välillä joutuvat koe-
tukselle. Produktion eri osapuolten, niin yksilöi-
nä kuin ammattiryhminä, on tehtävä laadukasta 
yhteistoimintaa, mikä edellyttää jatkuvaa ja mo-
nipuolista yhteisen tietämyksen jakamista. Pro-
duktion yksilöjäsenten taidot ja tiedot tulee saat-
taa osaksi koko produktion yhteistä taitotietova-
rantoa. Tässä yhteydessä keskeistä on avainhenki-
löiden ja -ryhmien yhteistoiminta. Tästä yhteis-
työstä ja siihen kytkeytyvistä produktion osaver-
kostoista ja niiden toimivuudesta riippuu pitkäl-
ti produktion onnistuminen.

Teatteriproduktion tavoitteena on aina teatte-
riesitys. Tämä muodostaa teatteriproduktion ko-
ko tuotantoryhmän perimmäisen yhteisen koh-
teen. Aiemmassa luvussa on esitetty, että teatteri-
produktiossa on välttämättä oltava yhteisen koh-
teen etsintää ja täten ainakin kooperaatiotasois-
ta keskinäistä vuorovaikutusta. Teatterissa, kuten 
muissakin luovissa organisaatioissa, yhteistoimin-
nan ja vuorovaikutuksen tulisi parhaassa tapauk-
sessa nousta kommunikatiiviselle tasolle, jossa yh-
teistä kohdetta etsittäessä osataan ottaa huomioon 
toimijoiden erilaiset toimintaorientaatiot, ja näin 
keskinäinen kommunikaatio ja yhteistoiminta oli-
sivat mahdollisimman monipuolisia ja rikkaita.
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Miten organisaation sosiaalinen pääoma kyt-
keytyy luovaan pääomaan? Luovaa pääomaa on 
tarkasteltu luovuuden yhteiskuntatieteellisessä 
tutkimuksessa, jossa luovuus ei perustu luoviin 
yksilöihin, vaan luovuus on vuorovaikutukseen, 
yhteistoimintaan ja verkostoihin liittyvä ilmiö. 
Richard Florida (2002) on luonnehtinut ”luovaa 
pääomaa” (creative capital) siten, että se liittyy 
alueellisiin yhteisöihin, joissa on paljon ”luovan 
luokan” (creative class) jäseniä, jotka sekä työs-
sään että vapaa-ajallaan elävät ”kokeellisesti”. Tä-
mä edellyttää suvaitsevaista ja virikkeellistä sosi-
aalista ympäristöä ja sitä, että toimijoilla on pal-
jon erilaisia ”heikkoja siteitä” toisiinsa. Pelkistä-
en luovalla pääomalla tarkoitan toimijan (yksi-
lö, alueellinen yhteisö, organisaatio yms.) kykyä 
tuottaa uusia ja hedelmällisiä ajatuksia, tekoja ja 
tuotteita. Miten yhteistoiminta ja luova pääoma 
suhteutuvat toisiinsa? Mitä merkitsee teatteripro-
duktion luova pääoma?

Luovuustutkimuksessa on puhuttu luovuu-
desta sekä pienellä että isolla kirjaimella (Koski 
1999, 150–151). Pieni luovuus ilmenee silloin, 
kun toimija (yksilönä tai kollektiivina) oppii, ke-
hittää tai tekee jotain, joka on toimijan kannalta 
uutta, vaikka toinen tekijä olisi joskus aikaisem-
min oppinut, kehittänyt tai keksinyt saman asi-
an. Iso Luovuus taas tarkoittaa sitä, että toimi-
ja tuottaa jotain, joka on absoluuttisesti ja objek-
tiivisesti uutta, eli kukaan toinen ei ole kehittä-
nyt samaa asiaa. Teatteriproduktiot ovat harvoin 
maailman ensikertoja ja näin ne ovat vain harvoin 
absoluuttisesti luovia. Kuitenkin myös musikaa-
lin X tuotantoryhmä tuotti paljon pienen luo-
vuuden ratkaisuja, kuten uuden sanoituksen sekä 
uudet laulut, uuden koreografian ja ennen näke-
mättömän näyttämön habituksen. Nämä uudet 
ja luovat ratkaisut perustuvat vahvasti produkti-
on sosiaaliseen rakentumiseen. 

Aiemmin on kuvattu sitä, kuinka teatteripro-
duktiossa X  viime kädessä teatterimaailman ko-
konaisverkosto loi pohjan sille, että kuhunkin 
produktioon oli mahdollista saada yhteistyöky-
kyistä ja perustavan ammattitaidon omaavaa hen-
kilöstöä. Tässä onnistuminen edellyttää ensinnä-
kin sitä, että produktiolla on varaa palkata halu-
tut henkilöt. Toiseksi se edellyttää sitä, että pro-
duktion henkilövalinnoista päättävät osaavat vali-
ta juuri ne henkilöt, jotka kykenevät  täyttämään 
paikkansa tuotantoryhmän kokonaisuudessa. Tä-
mä vaatii valitsijoilta luovia tekoja. Produktioon 
toisiinsa sopivien henkilöiden valinta luo perus-

tan sille, että produktio tulee kehittymään sekä 
teknisessä että  taiteellisessa merkityksessä. Pro-
duktion oikean suuntainen koostaminen on ta-
vallaan välttämätön ehto luovan ja laadukkaan 
produktion aikaansaamiseksi. Koska on epäto-
dennäköistä, että näyttelijät ja muu produktion 
taiteellinen henkilöstö yhden produktion valmis-
tusvaiheessa kykenevät omaksumaan radikaalis-
ti uusia taiteellisia työotteita, henkilöstövalinnat 
samalla rajaavat produktion taiteellista suuntau-
tumista.

Produktion valmisteluvaihe ja etenkin harjoi-
tusprosessi näyttämöllä suuntaavat keskeisesti 
produktion sekä teknistä että taiteellista onnis-
tumista. Tässä on ytimessä yhteistoiminnan ja ja-
etun tietämyksen kehittyminen. Tämä edellyt-
tää sekä koko produktion henkilökunnalta että 
etenkin produktion avainhenkilöiltä luovia toi-
mia, jotka viitoittavat produktiota kohti lopul-
lisia esityksiä.

Teatteriproduktion yhteinen kohde ruumiillis-
tuu ensi-illassa ja sitä seuraavissa esityksissä. Esi-
tysten ja  tätä kautta koko produktion laatu tu-
lee nyt lopullisesti arvioitavaksi. On esitetty, et-
tä koulutuksen ja tutkimuksen laatua voi arvioi-
da neljällä kriteerillä: se on 1) virheetön, 2) teho-
kas, 3) tarkoitukseen sopiva ja 4) poikkeukselli-
nen (vrt. Saarinen 1996). Näitä kriteerejä voi so-
veltaa arvioitaessa sekä musikaalin X että yleensä 
teatteriproduktion laatua ja luovuutta. Laadun ja 
luovuuden tulisi kulkea käsi kädessä, koska teat-
teriproduktiossa tavoitteena on laadukas esitys ja 
jokaisen ainutkertaisen ja täten luovan toiminnon 
tulisi produktiossa palvella tätä tavoitetta.

Teatteriproduktiossa virheettömyys tarkoittaa 
valmiin esityksen virheettömyyttä eli sitä, että ku-
lissit, valo- ja ääniefektit toimivat ja laulut ja tans-
sit sujuvat. Tehokkuus teatteriproduktiossa mer-
kitsee yksittäisen työntekijän kannalta sitä, et-
tä hän pääsee ”nopeasti” tavoitteeseensa; esimer-
kiksi lavastaja saa näyttämön mallikappaleen val-
miiksi sitä arvioivaan mallipalaveriin suunnitel-
lulla tavalla ja optimoidulla työpanoksella. Koko 
teatteriproduktion tehokkuus ilmenee produkti-
on henkilömäärän ja työpanoksen suhteena saa-
tuun taloudelliseen tulokseen. Tehokkaat ratkai-
sut edellyttävät toimijoilta sekä rutiininomaisia 
että luovia ratkaisuja.

Teatteriproduktioita tehdään laitosteattereissa 
tiukan taloudellisen tulospaineen alla. Esimerkik-
si musikaalille X oli kyseisessä teatterissa asetettu 
suuria taloudellisia tuottovaatimuksia. Tämä oli 
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johdon näkökulmasta produktion perimmäinen 
tarkoitus. Produktio onnistui tässä: esitys oli lähes 
jokaisessa esityksessä loppuunmyyty suunnitellut 
kaksi esityskautta. Jotta produktiot menestyvät 
kaupallisesti, niiden tulee olla katsojien mielestä 
tarkoitukseen sopivia eli tarjota heille odotettu-
ja elämyksiä. Tässä onnistuttiin musikaalissa X, 
mitä ilmentävät seuraavat yleisökommentit, jot-
ka on poimittu kyseisen teatterin verkkosivuil-
ta: ”Elämys. Loistavaa yhteispeliä. Tunnetta, huu-
moria ja tulkintaa. Upeat kuoro-osuudet, puhu-
mattakaan yksilösuorituksista.” ”Kylmät väreet 
meni pitkin selkää jo heti alusta alkaen. Ei ollut 
ennen samanveroista musikaalia nähty!”

Aiemmin mainittu poikkeuksellisuus tai erin-
omaisuus laadun ja luovuuden kriteerinä liittyy 
vaikeaan kysymykseen teatteriproduktion (mu-
sikaaliproduktion) taiteellisesta arvosta (ks. esim. 
Vuorinen 1995). Onnistuiko musikaali X tässä? 
Yhden sanomalehden teatteriarvostelija on tiivis-
tänyt kritiikkinsä tästä musikaalista seuraavasti:

”Ei huono, jos ei loistavakaan. Muotopuhdas, mutta 
ontto. Oikeaoppisesti valmistettu, silti haalea. (...) Lau-
lajat, näyttelijät ja näyttelevät laulajat hoitavat hom-
mansa pätevästi siinä missä muukin henkilökunta – 
mutta juuri tässä on kokonaisuuden suurin ongelma: 
X:n äärellä on vaikea päästä hetkeksikään irti ajatukses-
ta, että henkilökunta tässä ansaitsee palkkansa.”

Koska myös haastatteluaineisto puhui sen puo-
lesta, että valmisteluvaihe ja esitykset sujuivat il-
man suurempia ongelmia, olen sitä mieltä, että 
musikaali oli osaltaan laadukas ja tätä kautta luo-
va. Se oli laadukas virheettömyyden, tehokkuu-
den ja etenkin tarkoitukseen sopivuuden näkö-
kulmasta. Sen sijaan produktion X laatu taiteelli-
sen erinomaisuuden näkökulmasta, kuten edellä 
oleva arvostelusitaatti osoitti, on kiistanalainen. 
Voi olla, että ”suuren taiteen” syntyminen suu-
rissa laitosteattereissa onkin yleensä epätodennä-
köistä. Tähän on ainakin kaksi syytä. Ensinnäkin 
teatterit pelaavat varman päälle. Teatterin johdos-
sa katsottaneen, että suurilla näyttämöillä on tuo-
tettava ilman kokeiluja ja suurta taiteellista into-
himoa niiden perusasiakkaiden odotusten suun-
taisia esityksiä. Toiseksi nämä esitykset on valmis-
teltava ja harjoiteltava tehokkaasti suhteellisen ly-
hyessä ajassa. Näin ei ole aikaa esimerkiksi sel-
laiseen harjoitusprosessiin, jossa etsitään monia 
vaihtoehtoja ja käydään läpi intohimoisia väitte-
lyitä. Samalla ei ole mahdollista käydä osapuol-
ten välisiä syvällisiä metatasolle ulottuvia keskus-

teluja. Näin vuorovaikutus ja yhteistoiminta pro-
duktiossa eivät nouse kommunikatiiviselle tasol-
le, mitä voitaneen pitää taiteellisesti erinomaisen 
esityksen välttämättömänä ehtona.

Sauer (2005, 92–128) on erottanut neljä teat-
terin tuottamisen mallia, jotka kuvaavat produk-
tion ilmapiiriä ja tuotettujen esitysten taiteellis-
ta tasoa seuraavasti: ”family” (ilmapiiri +, taiteel-
linen taso +), ”monster” (ilmapiiri -, taiteellinen 
taso +), ”elitist” (ilmapiiri -/+, taiteellinen taso 
-/+), ”tea party” (ilmapiiri -/+, taiteellinen taso 
-/+). Mallit kuvaavat yhdestä näkökulmasta si-
tä, miten yhteistoiminta ja luova pääoma liitty-
vät toisiinsa ristiriitaisella tavalla. Näin ollen pro-
duktion ”väärin valittu” (esimerkiksi taiteellisel-
ta orientaatioltaan hyvin heterogeeninen) hen-
kilöstö voi huonon yhteistoiminnan ja monien 
väärin ymmärrysten kautta päätyä lopulta inspi-
roivaan ja monisärmäiseen esitykseen. Näin ta-
vallaan huonoonkin yhteistoimintaan on liitty-
nyt korkeatasoinen luova pääoma. Mahdollista 
on myös se, että hyvä yhteinen toiminta ja kor-
kea luova pääoma korreloivat teatteriproduktios-
sa positiivisesti keskenään. Teatteriproduktion so-
siaalinen muotoutuminen ja syntyvä lopputulos 
ovat aina arvoitus.  

Artikkelin alussa esittelin käsitteen sosiaali-
nen pääoma ja viittasin siihen, että sen merkitys-
tä voidaan tarkastella organisaatiotasolla. Näin ol-
len voitaisiin puhua teatteriproduktio-organisaa-
tion sosiaalisesta pääomasta. Sosiaalinen pääoma 
-käsitteen ongelmallisuus sekä yleensä että erityi-
sesti organisaatiotasolla liittyy sen abstraktisuu-
teen. Voidaanhan esimerkiksi organisaation toi-
mijoiden välisiä verkostoja havainnoida sosiaalis-
ta pääomaa suoremmin. Olisiko sosiaalinen pää-
oma kuitenkin hedelmällinen käsite organisaatio-
tutkimuksessa? Voitaisiinko ajatella, että organi-
saation sosiaalinen pääoma ilmenee organisaati-
on relevanttien toimijoiden sosiaalisina verkostoi-
na, yhteisinä toimintatapoina, jaetun tietämyksen 
muodostamisena ja yhteisen kohteen etsintänä! 
Olisiko organisaation sosiaalinen pääoma se Ala-
dinin lampun henki, jonka ilmoille laskemista nä-
mä ”konkreettiset” sosiaalisen toiminnan muodot 
säätelevät? Onko organisaation sosiaalinen pää-
oma se suuri mahdollisuus ja potentiaalinen so-
siaalinen kyvykkyys, joka erilaisissa produktiois-
sa – teatterista joukkueurheiluun – saadaan esiin, 
enemmän tai vähemmän hyvin, eri esityksissä tai 
peleissä? Jos näin on, niin artikkelissani on tar-
kasteltu teatteriorganisaation sosiaalista pääomaa 
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ja täten olisi tutkittu sen syntyä, mekanismeja ja 
vaikutuksia tutkimalla yhteistä toimintaa, tiedon 
jakamista ja  yhteisen kohteen etsintää. Näin ym-

märrettynä sosiaalinen pääoma voi olla tutkimuk-
sessa toimiva käsitteellinen työkalu!
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ENGLISH SUMMARY
Ilkka Pirttilä: Cooperation, shared knowledge and a 
common focus (target) in the construction of a theatre 
production (Yhteistyö, jaettu tietämys ja yhteinen koh-
de teatteriproduktion rakentumisessa)

Making theatre is, in essence, an exercise in coop-
eration. This article explores the process of creating a 
musical production X from the vantage-point of co-
operation and knowledge sharing. Cooperation is par-
ticularly prominent and important in musical produc-
tions, firstly, because they involve such a large number 
and diverse array of agents (practitioners); and second-
ly, because they must integrate the elements of singing, 
dancing and acting. This study is one instance of the 
coming together (cross road or bridging) of social sci-
ences and theatre research. 

The data for this research were drawn from the li-
terature and focused in-depth interviews. The analysis 
started from a general overview of the social structu-

re of the musical production, proceeding then to the 
raison d’etres of the production and to the search for a 
common focus (target) in the quest to produce a theat-
re performance.

It was found that a theatre production must involve 
an active search for a common focus (target), or at least 
mutual interaction at a cooperative level. Ideally, ho-
wever, cooperation in theatre should be elevated to the 
communicative level, which is a key precondition for a 
creative, high-quality performance. Production X did 
not perhaps quite reach this level. In general the social 
construction of a theatre production and the ensuing 
performance always involves an element of surprise. 
The strong social element in every theatre production 
is at once a threat and opportunity to creativity.

KEY WORDS
Assassinate, cooperation, knowledge sharing, common 
target, theatre organisation, creativity, Finland
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