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1 Johdanto 

 

Koko maan kattava ja väkilukuun suhteutettuna laaja orkesterikenttä on Suomessa 

ylpeyden aihe. Maassamme toimii viisitoista ammattimaista sinfoniaorkesteria, 

kahdeksan kamari- ja runko-orkesteria sekä viisi muuta vakituisesti toimivaa 

ammattiorkesteria. Suuri osa näistä on kuntien rahoittamia kaupunginorkestereita, jotka 

saavat merkittävää tukea myös valtiolta. Vuonna 2018 järjestetyillä 2794 konsertilla oli 

1 226 308 kuulijaa, mikä oli 28 000 enemmän vuoteen 2017 nähden. (Suomen 

Sinfoniaorkesterit ry 2019a: 3.) 

 

Huolimatta positiivisesta yleisötilanteesta toiminta orkesterimusiikin kentällä ei ole viime 

aikoina ollut täysin huoletonta. Orkestereilla on Suomessa vahva julkinen rahoituspohja, 

mikä on taannut pitkäaikaisen toiminnan ja pitänyt lippuhinnat suhteellisen matalina. 

Orkestereille myönnettyjen henkilötyövuosien vaje jatkaa kuitenkin kasvamistaan ja näin 

heikentää orkestereiden valtionosuusjärjestelmää. Vuoteen 2017 verrattuna orkestereiden 

valtionosuus pieneni 1,5 prosenttia (Suomen Sinfoniaorkesterit ry 2019a: 3). 

Valtionosuustukea lähdettiin uudistamaan vuonna 2016, ja tammikuussa 2018 

valmistunut ehdotus siirtyi alan toimijoiden lausuntokierroksen jälkeen jatkokäsittelyyn 

(Opetus- ja kulttuuriministeriö 2018). Myös kuntien heikentyvä talous on asettanut omat 

uhkakuvansa. 

 

Orkestereiden rahoitustilanteissa on melko suuria kuntakohtaisia eroja. Orkestereiden 

kokonaisrahoituksesta kuntien osuus on noin puolet, eikä valtionosuustuki riitä 

kompensoimaan mahdollista kunnan kulttuuribudjetin supistamista. Suurissa 

kaupungeissa orkesterit eivät ole olleet vielä uhattuina, mutta pienemmillä paikkakunnilla 

kulttuurin rahoittamista on kyseenalaistettu. (Suomen Sinfoniaorkesterit ry 2019a: 3) 

Kemissä on harkittu kaupunginorkesterin lakkauttamista, kun kaupungin kulttuuriosasto 

sai tehtäväksi säästää 300 000 euroa ja verkossa kiertää nyt adressi tämän estämiseksi 

(Hoppari 2019). Kokkolassa oltiin aikeissa vähentää Keski-Pohjanmaan kamariorkesterin 

avustuksesta kymmenen prosenttia. Kamariorkesteri Avanti! joutui pahaan pulaan 

opetus- ja kulttuuriministeriön perittyä siltä pitkältä ajalta liikaa maksettua valtiontukea. 

(Suomen Sinfoniaorkesterit ry 2019a: 3.) Tähän mennessä yksikään orkesteri ei ole 

joutunut lopettamaan toimintaansa, vaan ne ovat pystyneet perustelemaan 

tarpeellisuutensa.
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Yksi tämänhetkisistä vallitsevista teemoista keskustelussa klassisen musiikin 

tulevaisuudesta on taiteiden välinen tasa-arvo. Vuosien takaisten poliittisten päätösten 

myötä musiikki on saanut nauttia erityisasemasta muihin taiteenlajeihin nähden. Taiteen 

perusopetukselle varatusta valtionosuustuesta 90 prosenttia on mennyt nimenomaan 

musiikkiopistoille. Ymmärrettävästi muutkin taiteenlajit haluaisivat tasoitusta. Yhtä 

ymmärrettävästi musiikkiopistot eivät ole kovin halukkaita jakamaan pottiaan. Musiikin 

koulutuksesta käydään muutenkin huolestunutta keskustelua. Monessa 

orkesterikoesoitossa suomalaiset hakijat eivät ole pärjänneet, vaan haluttu 

orkesteripaikka on saattanut mennä muualla kuin Suomessa kouluttautuneelle 

muusikolle. (HelsinkiPhilharmonic 2019.) Tietysti on upea asia, että suomalaisorkesterit 

ovat ilmiselvästi korkeatasoisia myös kansainvälisessä mittakaavassa ja näin ollen 

houkuttelevia työpaikkoja Suomen piirien ulkopuolellakin.  

 

Muuttuva toimintaympäristö asettaa omat vaatimuksensa orkesteritoiminnalle. 

Länsimaisen taidemusiikin tulee pystyä toimimaan yhä teknologiakeskeisemmässä 

maailmassa. Teknologia on mahdollistanut esitysten seuraamisen myös muualla kuin 

konserttisalissa sekä mullistanut markkinointikanavien kirjon. Konsertteja välitetään 

suorana verkossa, ja videopalvelu YouTube on pullollaan klassisen musiikin sisältöjä 

orkesterikonserteista ja yksittäisten muusikoiden vlogeista klassisen musiikin 

huumorikanaviin.  

 

Klassisen musiikin yleisö vanhenee kovaa vauhtia. Tietysti on hienoa, että iäkkäämpi 

sukupolvi käy konserteissa ja parhaimmillaan täyttää konserttisalit. Heistä täytyy 

ehdottomasti pitää yleisöryhmänä huolta. Ennen pitkää ikää kuitenkin karttuu, eikä 

konserteissa jaksa lopulta käydä. Siksi klassisen musiikin toimijoiden täytyykin löytää 

keinoja saavuttaa uutta yleisöä jatkaakseen toimintaa tulevaisuudessa. Tulevaisuuden 

yleisö löytyy kouluista ja päiväkodeista, mutta myös niistä aikuisista, jotka eivät ole 

löytäneet tietään konserttisaliin. 

 

Klassinen musiikki on vuosisatojen taakse ulottuva traditio, jolla on minkä tahansa 

tradition lailla uhka jämähtää paikalleen. Vara ei välttämättä ole parempi niin vanhassa 

kuin uudessakaan, mutta jaksavatko kaikki kuunnella samaa romanttista pauhua 

konsertista toiseen? Klassinen musiikki on nuorten käsissä selvästi lähtemässä 

kiinnostaville urille. Vapaalla kentällä on ollut mielenkiintoisia ja kekseliäitä avauksia 



 3 

aina raitiovaunukonserteista kauhuiltamiin. Vapaa kenttä antaa vapauden kokeilla, mutta 

kuinka jo vakiintunut instituutio pysyy kiinnostavana yhä moninaisemmalla 

kulttuurikentällä?  

 

Pro gradu -työni käsittelee klassisen musiikin orkesteri-instituution nykytilaa ja keinoja, 

joilla se pyrkii pysymään relevanttina nykyajan laajassa kulttuuritarjonnassa. Työ on 

laadullinen tapaustutkimus, joka keskittyy Espoon kaupunginorkesteriin, Tapiola 

Sinfoniettaan. Aineistona käytän orkesterin hallintohenkilökunnan 

asiantuntijahaastatteluja. Seuraavassa luvussa käyn läpi klassisen musiikin nykytilaan 

liittyvää keskustelua sekä orkestereita koskevaa tutkimusta. Kolmannessa luvussa 

esittelen työn tutkimuskysymykset ja -menetelmät, ja neljännessä luvussa käyn läpi 

aineiston analyysin tulokset. Viimeisessä luvussa pohdin tuloksia ja tutkimuksesta 

kirvonneita lisäkysymyksiä.  
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2 Aikaisempi tutkimus 
 

Tässä luvussa tarkastelen lyhyesti länsimaisen taidemusiikin nykytilasta käytävää 

keskustelua sekä orkestereista tehtyä tutkimusta. Alaluku 2.1 käsittelee keskustelua 

länsimaisen taidemusiikin nykytilasta. Alaluku 2.2 käsittelee orkesteritutkimuksen eri 

suuntauksia.  

 

2.1 Keskustelua klassisen musiikin nykytilasta 

 

Länsimaisen taidemusiikin nykytilasta ja sen oletetusta ahdingosta on käyty 

vakaumuksellista keskustelua etenkin Britteinsaarilla ja Yhdysvalloissa. Erityisesti 

Yhdysvalloissa valtion tuki kulttuurille on häviävän pieni tai käytännössä olematon, 

minkä takia kulttuuritoimijat ovat riippuvaisia yksityisistä rahoittajista ja tietysti 

lipputuloista. Sekä Britanniassa että Yhdysvalloissa taidemusiikkiin yhdistyy vahvasti 

elitistinen leima, mikä saattaa karkottaa vähemmän vihkiytynyttä yleisöä.  

 

Brittiläinen säveltäjä ja musiikintutkija Julian Johnson käsittelee teoksessaan Who Needs 

Classical Music? Cultural Choice and Musical Value (2001) klassisen musiikin 

arvostuksen laskua. Johnsonille kaiken pahan alku ja juuri on kaupallisuudessa, joka on 

iskenyt kyntensä myös klassiseen musiikkiin. Musiikin arvoa mitataan helposti sen 

kaupallisen menestyksen perusteella, kun Johnsonin mukaan jo musiikin itseisarvon 

pitäisi riittää. (Johnson 2001: 16.) Johnson pitää ilmiötä ongelmallisena, sillä hänestä 

klassinen musiikki on ensisijaisesti taidetta (Johnson 2001: 3), ei kulutustuote. Sitä ei 

pitäisi pakottaa vain yhdeksi vaihtoehdoksi kulttuuristen valintojen kentällä. Alistuessaan 

yhdeksi kulttuurituotteeksi muiden joukossa klassinen musiikki kadottaa piirteensä, jotka 

tekevät siitä ainutlaatuisen. (Johnson 2001: 16.)  

 

Johnsonin mukaan erityyppisillä musiikkilajeilla on erilaisia tehtäviä. Klassisella 

musiikilla näistä keskeisin on sen funktio taiteena vastapainona viihteelle. Nyky-

yhteiskunnassa musiikkia arvotetaan ja valitaan sen mukaan, miten sitä voidaan käyttää. 

Musiikki koetaan toimivaksi, kun sitä voi esimerkiksi käyttää taustamusiikkina tai kun se 

onnistuneesti myötäilee tai kohottaa kuulijan mielialaa. Tällaisessa käyttölähtöisessä 

lähestymistavassa musiikin muoto jää pimentoon ja keskeisimmäksi kysymykseksi jää, 
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onko musiikki hyvä täyttämään tietyt tarpeet, eikä onko musiikki itsessään hyvää. 

(Johnson 2001: 33.) Kaupalliseen kontekstiin asetettaessa alun perin eri funktioista 

syntyneet musiikit pakotetaan toteuttamaan samoja tehtäviä, mikä johtaa siihen, että 

kirjosta tuleekin harmaata massaa (Johnson 2001: 5). 

 

Myös amerikkalainen musiikintutkija Lawrence Kramer pitää teoksen muotoon liittyviä 

seikkoja yhtenä klassisen musiikin keskeisimmistä tunnusmerkeistä. Hänen mukaansa 

juurikin laajempi muoto mahdollistaa tilan monimutkaisemmille ideoille ja tekee 

klassisesta musiikista itsereflektoivampaa, ajatusrikkaampaa ja kriittisempää kuin 

populaarimusiikki. (Kramer 2007: 32.) Johnsonille populaarimusiikki ei ole juuri muuta 

kuin tyhjää pintakiiltoa, jossa visuaalisuus on ylitse kaiken muun ja itse musiikki 

yksiulotteista (Johnson 2001: 58). Johnson käytännössä niputtaa populaarimusiikin 

käsitteen alle kaiken, mitä hän ei lue klassiseksi musiikiksi.  

 

Kramerin mukaan tiheä julkaisutahti on johtanut siihen, ettei musiikkia oteta enää 

kovinkaan vakavasti huolimatta sen mahdollisesta laajasta suosiosta (Kramer 2007: 3). 

Johnsonin suhtautuminen muuhun kuin klassiseen musiikkiin on kohtalaisen ylenkatsova. 

Kramerkin syyllistyy tähän paikoittain, mutta yrittää pysyä Johnsonia neutraalimpana 

toteamalla, että keskustelu esteettisestä arvoasteikosta on itse asiassa vain vahingollista 

klassiselle musiikille, eikä auta perustelemaan sen arvoa. Sen sijaan hän pyrkii lähinnä 

erittelemään, miksi klassista musiikkia pitäisi kuunnella sekä kuinka sitä tulisi kuunnella. 

(Kramer 2007: 32.) 

 

Kramer näkee ihmisten kuuntelutavat yhtenä länsimaisen taidemusiikin ydinongelmista. 

Klassisen musiikin ”mittaamaton arvo” jää piiloon, jos sitä ei osata kuunnella tarpeeksi 

tarkkaavaisesti ja syvällisesti. (Kramer 2007: 13.) Hän kirjoittaa, ettei nykymusiikista ole 

tullut etäännyttävää sen vuoksi, että se olisi vaikeasti ymmärrettävää, vaan koska sitä ei 

osata enää kuunnella oikealla tavalla. Ennen keneltä tahansa luonnistunut kuuntelu vaatii 

nyt kurinalaista kuuntelutapaa ja asiantuntijuutta. (Kramer 2007: 15.)  

 

The Oxford History of Western Music -sarjan kirjoittanut musiikintutkija Richard 

Taruskin (2007: 43) on sitä mieltä, ettei Kramerin menneisyyteen haikailevalla 

kuuntelutyylillä juuri toteuteta sitä, mitä länsimainen taidemusiikki eniten tarvitsee: uutta 

yleisöä. Suomessakin yksi välttämättömimmistä toimenpiteistä klassisen musiikin 
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jatkuvuudelle on uuden yleisön löytäminen. Vielä toistaiseksi yleisöä on riittänyt, mutta 

se on varsin yhdenmukaista ja ikäjakaumaltaan verrattain iäkästä. Sen sijaan Suomessa 

klassisella musiikilla ei ainakaan periaatteessa ole yhtä tiukan elitististä mainetta, kuin 

angloamerikkalaisissa maissa. 

 

Kramer katsoo, ettei ole välttämättä lainkaan huono asia, että klassinen musiikki joutuu 

näkemään hieman vaivaa yleisönsä vuoksi. Haasteet voivat kannustaa pohdintoihin 

musiikin estetiikasta ja muodosta sekä johtaa uusiin innovaatioihin. Tähän mennessä 

suora vaikutus on ollut kuitenkin vahingollinen ja vieraannuttava, minkä takia klassinen 

musiikki ja sitä ympäröivät käytänteet ovat alkaneet tuntua vierailta siihen vähemmän 

perehtyneille kuuntelijoille. (Kramer 2007: 15.)  

 

Tämä on ilmennyt ainakin Melissa Dobsonin (2010) tutkimuksessa, jossa selvitettiin, 

millainen kokemus klassisen musiikin konsertti on niille, jotka eivät yleensä niissä käy. 

Tutkittavien suurin huolenaihe oli itse musiikin sijasta se, etteivät he olleet varmoja, 

kuinka konsertissa oikeastaan tulisi käyttäytyä (Dobson 2010: 112). Inkluusion ja 

osallistumisen tunteet koettiin merkittäviksi tekijöiksi positiivisen konserttikokemuksen 

rakentumisessa, ja etenkin tiedotus tapahtumassa itsessään, esimerkiksi konsertin 

juontaminen, auttoi lisäämään kuulijan ymmärrystä sekä luomaan yhteyttä illan 

esiintyjään (Dobson 2010: 111). Perinteinen konserttirakenne, jossa esiintyjien ja yleisön 

kanssakäyminen rajoittuu alun ja lopun kiitoksiin ja jossa suosionosoitusten ajoitus on 

tarkkaan määritelty, voi varmasti olla hämmentävä kokemus toisenlaisen musiikkityylin 

esitys- ja kuuntelukulttuuriin tottuneelle.  

 

Johnsonin mukaan länsimaisen taidemusiikin niin kutsutusta alentumisesta 

käyttötuotteeksi on osittain syyttäminen sitä arvostelevia kriitikoita. Kritisoimalla 

länsimaisen taidemusiikin kaanonia elitistiseksi, patriarkaaliseksi ja ylimieliseksi he ovat 

ajaneet kulttuurin demokratisointia painottaen populaarimusiikin merkittävyyttä sekä 

aktiivista osallistumista musiikin tekemiseen passiivisemman ja tutkiskelevamman 

kuuntelutavan kustannuksella. Johnson näkee tämän lähinnä hyökkäyksenä, joka 

kaupallisen kulttuurin kanssa heikentää klassisen musiikin arvoa. (Johnson 2001: 19–22.)  

 

Kramerin ja Johnsonin musiikkikäsitys pohjautuu voimakkaasti ajatukseen korkean ja 

matalan taiteen vastakkainasettelusta. He näkevät klassisen musiikin nimenomaan 
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taiteena ja sen myötä musiikin ylevimpänä muotona, kun taas ilmaisevat varsin selvästi 

pitävänsä populaarimusiikkia vähempiarvoisempana. He jättävät huomiotta, että 

populaarimusiikin kirjo on kuitenkin erittäin laaja. Se mitä pidetään arvostettavana ja 

muuta parempana kulttuurina on vaihdellut historiallisesti ja kulttuurisesti, mutta se on 

aina määrittynyt ryhmien erottautumiskamppailussa. Angloamerikkalaisissa maissa 

klassiseen musiikkiin yhdistyy vahva elitistinen leima, josta ainakin Johnson yrittää 

parhaansa mukaan irtautua siinä juurikaan onnistumatta.  

 

Suomessa korkeakulttuuri ei ole yhtä vahvasti elitistiseksi miellettyä, vaan täällä on 

vallinnut pyrkimys taiteen ja kulttuurin demokratisointiin. Tämä tarkoittaa taiteen ja 

kulttuurin saavutettavuuden lisäämistä siten, että kaikilla kansalaisilla olisi 

asuinalueestaan, sosiaalisesta asemastaan tai taloudellisista voimavaroistaan riippumatta 

tasa-arvoiset mahdollisuudet nauttia taiteesta ja kulttuurista. Ajatus kulttuurin 

demokratisoinnista perustuu käsitykseen, jonka mukaan on purettava esteet tiettyjen 

arvokkaiksi nähtyjen instituutioiden tarjontaan. ”Parhaan” kulttuurin tarjoaminen 

nähdään esteettisenä velvoitteena ja sosiaalisena vastuuna. Kulttuurialan toimijoiden on 

pyrittävä menettelemään vallitsevien poliittisten suuntausten mukaisesti saadakseen 

julkista rahoitusta. Taustalla vaikuttaa ajatus, että julkista tukea saavan instituution 

ohjelmassa tulisi olla jokaiselle jotakin. (Teikari 2017: 14–15.) 

 

Taruskinin mielestä paras puolustus klassiselle musiikille onkin puolustaa sitä sen 

vannoutuneempia kannattajia vastaan, joita muun muassa juuri Johnson ja Kramer 

edustavat (Taruskin 2007: 35). Taruskinin mukaan klassisen musiikin oletettua kriisiä voi 

käsitellä kahdella tapaa. Ensimmäinen on sopeutua ajan välttämättömästi tuomiin 

muutoksiin, mikä joissain tilanteissa saattaa toki tarkoittaa tuskallisia luopumisia. 

Orkesterimaailmassa tämä on merkinnyt esimerkiksi ohjelmistojen muokkaamista 

markkinoiden mukaan. Sopeutuminen on kuitenkin ollut olennainen osa minkä tahansa 

taidemuodon historiassa. (Taruskin 2007: 38.)  

 

Toinen vaihtoehto on huudella norsunluutornista. Johnson ja Kramer ovat osa tätä 

muutosvastarintaa, joka yrittää pitää tiukasti kiinni vanhoista hyvistä ajoista. Nykytilanne 

on Taruskinin mukaan jo muumioitunut saksalaisen romantiikan aate, joka edelleen 

vallitsee tietyissä akateemisissa piireissä, jotka ovat vielä niitä harvoja tahoja, joiden ei 

ole välttämättä tarvinnut olla markkinoiden armoilla (Taruskin 2007: 38).  
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Sopeutumista edustaa muun muassa Mina Yang teoksellaan Planet Beethoven: Classical 

Music at the Turn of the Millenium (2014), jossa hän käy läpi länsimaisen taidemusiikin 

ottamia uusia muotoja. Yang kirjoittaa, ettei musiikintutkijoilla ole enää varaa sivuuttaa 

niitä muutoksia, joita tapahtuu länsimaisen taidemusiikin ilmaisutavoissa, ohjelmistoissa 

sekä kulttuurisissa ja sosiaalisissa rooleissa (Yang 2014: 11–12). Klassinen musiikki on 

osa nykyelämää lukuisissa eri muodoissa aina elokuvien ja mainosten ääniraidoista 

pikkulapsille suunnattuihin oppimissovelluksiin sekä Spotify-soittolistoista sosiaalisen 

median kanaviin. 

 

Yang toki myöntää, että Yhdysvalloissa on tapahtunut selvää laskua klassisen musiikin 

suosiossa: orkestereiden taloudelliset ongelmat, klassiselle musiikille omistautuneiden 

radioasemien kääntyminen popmusiikkiin tai kevyeen klassiseen, yleisökato konserteissa 

sekä cd-myynnin lasku ovat vahvistaneet pahimpaan varautuneiden pelkoja klassisen 

musiikin näivettymisestä. Kuitenkin innovatiiviset, yli genrerajojen ja kulttuurien 

kurottavat yhteistyöprojektit, globaali kuulijakunta, sekä edistyksellisesti ajattelevien 

yhtyeiden esittämät ja tilaamat nuorempaa ja moninaisempaa yleisöä puhuttelevat uudet 

teokset antavat Yangille toivoa varovaiseen optimismiin. (Yang 2014: 3.)  

 

Vaikkakin Suomessa länsimainen taidemusiikki ei ole läheskään yhtä ahtaalla kuin 

Britanniassa ja Yhdysvalloissa, myös täällä on oltu huolissaan taidemuodon 

tulevaisuudenkuvista. Esimerkiksi syksyllä 2015 Taideyliopiston Sibelius-Akatemia 

järjesti seminaarin ”Onko klassinen musiikki kriisissä?”, jossa keskusteltiin muun muassa 

vanhenevista yleisöistä, vaikeasti lähestyttävistä ohjelmistovalinnoista ja hiipuneesta 

kiinnostuksesta instrumenttiopintoja kohtaan. Seminaarin pyrkimyksenä oli pohtia 

keinoja lisätä kiinnostusta klassiseen musiikkiin taidemuotona ja harrastuksena. 

(Taideyliopisto 2015.) 

Suomalaisten orkestereiden tukijärjestö Suomen Sinfoniaorkesterit ry järjesti syyskuussa 

2019 Helsingin musiikkitalossa paneelikeskustelun, jossa kapellimestarit Susanna 

Mälkki ja Taavi Oramo sekä yhdistyksen puheenjohtaja Erkki Liikanen keskustelivat niin 

ikään klassisen musiikin tulevaisuudesta Suomessa. Minna Lindgrenin juontamassa 

tilaisuudessa käsiteltiin erityisesti klassisen musiikin koulutuksen tulevaisuutta 

muuttuvan valtionosuusjärjestelmän valossa. Tämän lisäksi keskusteltiin edellytyksistä ja 
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mahdollisista keinoista saada nuorempaa yleisöä vakiintuneen yleisön lisäksi. 

(HelsinkiPhilharmonic 2019.) 

 

Syksyllä 2019 suomalaisilla kulttuuripalstoilla käytiin vilkasta keskustelua klassisen 

musiikin tasa-arvosta. Tuottaja Marjukka Malkavaaran selvityksessä Tasa-arvoinen 

klasari ilmeni, että Finland Festivals -kattojärjestön klassisen musiikin kesäfestivaalien 

ennakko-ohjelmista vain viisi prosenttia oli naisten säveltämää (Sirén 2019). 

Hufvudstadsbladetin toimittaja Wilhelm Kvist tarkasteli pääkaupunkiseudun 

orkestereiden kauden 2019–2020 ohjelmistoja todetakseen, että naisten säveltämän 

musiikin osuus on niissä vieläkin pienempi, vain 4,3 prosenttia (Kvist 3.9.2019). 

Helsingin Sanomien tekemien laskelmien mukaan valtakunnallinen luku on kolme 

prosenttia (Sirén 2019). 

 

Sinfoniaorkestereiden ohjelmistoissa säveltäjien sukupuolijakaumaan vaikuttaa 

voimakkaasti orkesterirepertuaarin luonne. Taidemusiikin kaanoniin hyväksytyt teokset 

painottuvat ajalle, jolloin naisilla ei ollut yhtäläisiä mahdollisuuksia opiskella musiikkia 

kuin miehillä, ja siksi laajamittaisemmat teokset kuten sinfoniat ja oopperat ovat jääneet 

harvinaisuuksiksi. Naisten säveltämää kamarimusiikkia on sen sijaan huomattavasti 

enemmän. Historiaa käytetään usein tekosyynä naisten musiikin puuttumiselle 

sinfoniaorkestereiden ohjelmistoita, mutta se ei pädekään klassisen musiikin 

festivaaleilla, joilla ohjelmisto on perustunut perinteisesti kamarimusiikkiin (Sirén 2019).  

Naisten säveltämän musiikin pientä osuutta ohjelmistoissa on perusteltu myös laadulla. 

Radion sinfoniaorkesterin intendentin Tuula Sarotien ja Yleisradion luovan johtajan Ville 

Vilénin mukaan Radion sinfoniaorkesterin ohjelmistovalinnoissa ratkaisee aina laatu, ei 

säveltäjän sukupuoli (Sarotie & Vilén 2019). Myös Radion sinfoniaorkesterin 

ylikapellimestari Hannu Lintu pitää absurdina miesten säveltämien mestariteosten 

korvaamista sukupuolijakauman tasaamiseksi (Kvist 4.9.2019). Musiikintutkija Juha 

Torvinen pitää patriarkaatin määrittämää laadun käsitettä lähinnä yhtenä keinona jatkaa 

naisten sortoa ja on huolissaan, mikäli laatua pidetään tärkeämpänä seikkana kuin 

sukupuolten tasa-arvoa (Torvinen 2019).  

Sarotie ja Vilén eivät koe sukupuolikiintiöiden lisäämistä ohjelmistoihin tarpeellisena 

(Sarotie & Vilén 2019), kun taas musiikintutkija Susanna Välimäki pitää 
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sukupuolikiintiöitä pienempänä pahana kuin sitä, ettei naisten säveltämää musiikkia 

esitettäisi ollenkaan (Välimäki 2019). Säveltäjä Lauri Supposen mukaan soitettavaa kyllä 

löytyisi, kunhan viitsisi mennä kaivelemaan arkistoja (Supponen 2019). Säveltäjät Minna 

Leinonen ja Mikko Heiniö taas ajattelevat, että sukupuolijakaumaa saataisiin tasattua 

ottamalla lisää nykymusiikkia ohjelmistoihin (Holmberg 2019; Heiniö 2019). 

Keskustelun myötä sinfoniaorkestereiden tukijärjestö Suomen Sinfoniaorkesterit ry on 

alkanut tilastoida säveltäjien sukupuolijakaumaa (Sirén 2019). 

Seuraavaksi käsittelen tämän tutkimuksen kannalta oleellisia orkestereista ja orkesteri-

instituutiosta tehtyjä tutkimuksia yksi kerrallaan. 

2.2 Orkesteritutkimus 

Ehkä perinteisin orkesteritutkimuksen muoto on orkestereiden tarkasteleminen 

instituutioina. Orkestereista ja niiden menneisyydestä on tehty kohtalaisesti selvityksiä, 

joita ovat muun muassa Kimmo Korhosen Sävelten aika: Turun soitannollinen seura ja 

Turun filharmoninen orkesteri 1790–2015 (2015), Antero Karttusen Radion 

sinfoniaorkesteri 1927–2002 (2002) tai Marvian, Jyrkiäisen ja Vainion (1993) Helsingin 

kaupunginorkesteri 1882–1982. Olli Heikkinen (2018) on tutkinut suomalaisen 

sinfoniaorkesteri-instituution monipolvista juurtumista Suomeen.  

 

Nykyisenlainen sinfoniaorkesteri-instituutio ei ole Suomessa kovinkaan iäkäs. 

Sinfoniaorkesteri-instituutio levisi Suomeen Euroopan musiikkikeskuksissa 

kouluttautuneiden muusikoiden mukana. Näiden levittämät globaalit musiikilliset ideat 

ja mallit mukautettiin Suomessa käytettävissä oleviin suppeampiin resursseihin. 

(Heikkinen 2018: 9.) Musiikkityylit ja niiden väliset suhteet olivat keskeisiä 

sinfoniaorkesteri-instituution kotoistamisessa. 1800-luvulla orkestereiden tehtävänä ei 

suinkaan ollut esittää yksinomaan korkeaa taidemusiikkia, vaan se keskittyi enimmäkseen 

kevyeen tanssi- ja muuhun huvitilaisuuksissa soitettavaan musiikkiin. (Heikkinen 2018: 

10–16.) 

 

Vanhimmat orkesteriperinteet löytyvät entisestä pääkaupungista Turusta, jossa yliopiston 

yhteydessä toimi tunnetusti harrastuspohjainen kapelli jo 1600-luvulla (Heikkinen 2018: 

18). Vuonna 1867 Turun kaupunki perusti alaisuutensa musiikkikapellin, jonka tehtävänä 

oli soittaa sekä orkesteri- että torvimusiikkia. Kaupungin antaman avustuksen lisäksi 
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lisätuloja hankittiin turkulaisten huvielämän pyörteissä. (Heikkinen 2018: 20.) 

Helsinkiläinen orkesterikenttä noudatti samanlaista kaavaa, valtiolta ja kaupungilta 

saatiin taloudellista tukea nimenomaan huvitapahtumissa esiintymistä vastaan 

(Heikkinen 2018: 23). Huvituksissa soittamista pidettiin orkestereiden pääasiallisena 

tehtävänä 1800-luvulla. Musiikkia tarvittiin teatterissa, lauluesityksissä, musiikillisissa 

illanvietoissa sekä kesäisin kaupunkilaisia viihdytettiin torvisoitolla puistossa, 

esplanadeilla ja kansanhuveissa. Vakavammankin ohjelmiston konsertteja toki oli, mutta 

ne olivat selvässä vähemmistössä. (Heikkinen 2018: 29–30.)  

 

Vuonna 1911 senaatti puolitti kulttuurimäärärahansa ja sen myötä lakkautti 

helsinkiläisille orkestereille myöntämänsä avustuksen. Moni orkesteri joutui 

lakkauttamaan toimintansa. Tapahtuma herätti kiivasta keskustelua taidemusiikin ja sitä 

esittävän kaupunginorkesterin tarpeellisuudesta. (Heikkinen 2018: 25.) Muutaman 

vuoden jälkeen Helsingin kaupunki otti viimein orkesterin haltuunsa ja muusikoista 

tehtiin kaupungin virkamiehiä (Heikkinen 2018: 27).  

  

Sinfoniakonserttien rakenne vastasi jotakuinkin nykyistä alkusoitto–konsertto–sinfonia-

kaavaa 1900-luvun alkuun mennessä. Tätä ennen konserttiohjelmat saattoivat käsittää 

sinfonian lisäksi mitä tahansa kuorolaulusta soolosonaatteihin. Kesti kuitenkin jonkin 

aikaa, ennen kuin sinfoniakonserteista tuli orkestereiden päätehtävä. Vaikka muusikoiden 

ja kriitikoiden mielestä orkestereiden tärkein tehtävä oli juuri taidemusiikin esittäminen, 

yleisö ja päättäjät eivät olleet asiasta samaa mieltä, vaan rahoitusta sai vain 

viihdekonsertteja vastaan eikä taidemusiikin konserteissa käynyt juuri kukaan. Vähitellen 

julkilausutut arvot ja normit muovasivat mielipiteitä suopeiksi rahoittamaan orkesteria, 

jonka päätehtäväksi muodostui sinfonisen musiikin esittäminen. (Heikkinen 2018: 29)  

 

Hiljalleen populaarikonsertit hiipuivat ohjelmistosta, kunnes niitä ei ollut ohjelmistossa 

ollenkaan Helsingissä 20-luvulla ja muualla myöhemmin. Orkesterit ja niiden toiminta 

alkoivat muistuttaa toisiaan, kun kokoonpanot ottivat mallia sieltä, missä asiat hoidettiin 

parhaiten; näin syntyi suomalainen sinfoniaorkesteri-instituutio, jota edustaa nyt 28 

valtionapua nauttivaa orkesteria. (Heikkinen 2018: 29–30.)  

 

Institutionaalisen tutkimuksen rinnalla on tutkittu myös orkesterin sisäistä toimintaa. 

Yhteiskunnallisten muutosten myötä orkesteritutkimusta on tehty yhä enenevissä määrin 
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yhteiskunnallisesta, sosiologisesta tai taloudellisesta näkökulmasta. Orkesteri mielletään 

yhä useammin liikeyrityksenä, jonka tehtävänä ja ydintuotteena on konserttipalvelujen 

tuottaminen yleisölle eli asiakkaille.  

 

Orkesterihallintoa johtamisen näkökulmasta on tutkinut muun muassa Niina Koivunen 

väitöskirjassaan Leadership in Symphony Orchestras: Discursive and Aesthetic Practices 

(2003), jossa hän tarkastelee orkesterin johtamisen diskursseja selvittäen orkesterin 

hierarkiaa ja tutkimalla muusikoita ja heidän suhdettaan kapellimestareihin. Toinen 

johtamisen näkökulmasta orkesteria tarkasteleva tutkimus on Pirkko Korhosen 

Suomalainen Sinfoniaorkesteri: menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus johtamisen 

näkökulmasta: tapaustutkimus Jyväskylä Sinfoniasta (2007).  

 

Pirjo Kauhanen ja Marke Vornanen tutkivat suomalaisorkestereiden ohjelmistoja 1990-

luvulla. He paneutuivat perusteellisesti orkestereiden ohjelmiston suunnitteluun ja 

valintaan liittyvien seikkojen lisäksi näiden ohjelmistopolitiikkaan haastattelemalla 

orkestereiden ylikapellimestareita, intendenttejä sekä ohjelmatoimikunnan jäseniä. 

Tämän lisäksi he analysoivat orkestereiden konserttiohjelmistoja kymmenen vuoden 

ajalta. (Kauhanen & Vornanen 1997.)  

 

Pompe, Tamburri ja Munn (2013) selvittivät ohjelmistovalintojen vaikutusta 

yleisömääriin. Tutkimuksen aineistona oli 47 amerikkalaisorkesterin konserttiohjelmistot 

seitsemältä konserttikaudelta. Tutkimuksen mukaan standardiohjelmiston esittäminen 

lisäsi lipunmyyntiä, kun taas tietyllä soolosoittimella ei ollut juurikaan merkitystä 

yleisömäärän kannalta. Ohjelmiston lisäksi ihmisten tuloon vaikutti joustava hinnoittelu, 

näkyvä markkinointi ja suoratoisto.  

 

Hilppa Sorjonen (2004) on ottanut vastakkaisen näkökulman tutkimalla, kuinka 

suomalaisten taidelaitosten ohjelmistosuunnittelussa otetaan huomioon yleisön ja 

sidosryhmien tarpeet, eli noudatetaanko organisaatioissa markkinaorientaatiota. 

Tutkimukseen haastateltiin kymmentä taiteellista johtajaa, jotka vastasivat orkestereiden, 

musiikkifestivaalien, teattereiden ja oopperatalon taiteellisista sisällöistä. Haastattelujen 

perusteella Sorjonen on määrittänyt kolme erilaista lähestymistapaa 

ohjelmistosuunnitteluun: luovuuskeskeisen, resurssikeskeisen ja tehtäväkeskeisen. 

(Sorjonen 2004: 80.)  
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Ohjelmistosuunnitteluun luovuuskeskeisesti suhtautuvassa organisaatiossa 

ohjelmistovalinnat perustuvat taiteellisen johtajan visiolle. Valmiiksi päätetylle 

ohjelmalle etsitään toteuttajat ja resurssit. Luovuuskeskeisen organisaation ohjelmiston 

kokonaisuuden hahmottaminen saattaa vaatia yleisöltä syvällistä asiantuntemusta ja 

aktiivista osallistumista. Taiteelliset johtajat puolestaan vertaavat työtänsä taiteilijan 

tehtäviin ja suunnitteluprosessiaan luomisprosessiin. (Sorjonen 2004: 80–81.)  

 

Johdonmukainen linja ohjelmistosuunnittelussa korostui luovuuskeskeisissä ja 

resurssikeskeisissä organisaatioissa. Ohjelmisto on olennainen osa taideorganisaation 

identiteettiä, joka liittyy taidelaitoksen omistajien, johdon ja työntekijöiden näkemyksiin 

organisaation kulttuurisesta, kasvatuksellisesta tai muusta tehtävästä. 

Luovuuskeskeisessä lähestymistavassa taiteellisen johtajan maku ja esteettiset, 

moraaliset ja maailmankatsomukselliset näkemykset määräävät, mikä sallii myös 

innovoinnin sekä kokeilevat, yllättävät ja jopa yleisöä ärsyttävät ohjelmistovalinnat. 

(Sorjonen 2004: 97–98.)  

 

Resurssikeskeisesti ohjelmistosuunnitteluun suhtautuvissa organisaatioissa suunnitellaan 

ohjelmisto resurssien sanelemilla ehdoilla. Resurssit ohjaavat myös teos- ja 

esiintyjävalinnoissa: jos taiteelliset ambitiot ja resurssit ovat ristiriidassa, resurssit 

voittavat. Ohjelmistosuunnitteluun vaikuttavia resursseja voivat olla esimerkiksi 

organisaation talous, kokoonpanon suuruus tai kutsuttavien solistien ohjelmistot. 

(Sorjonen 2004: 82.) Resurssit määräävät myös innovointia, ja edeltävä ohjelmisto 

määrittää tulevaa ohjelmistoa. Myös yleisön käyntimäärät vaikuttavat 

ohjelmistosuunnitteluun (Sorjonen 2004: 84).  

 

Tehtäväkeskeisessä lähestymistavassa ohjelmisto suunnitellaan organisaation tehtävän 

mukaisesti. Jos organisaation tehtävänä on edistää luovaa ja esittävää suomalaista 

säveltaidetta, ohjelmistossa tulee olla suomalaisten säveltäjien teoksia ja ohjelmiston 

tulee tarjota esiintymistilaisuuksia suomalaisille taiteilijoille. Taiteellisten pyrkimysten 

toteuttaminen menee tällöin asiakkaiden edelle. (Sorjonen 2004: 85–87.)  

 

Kussakin lähestymistavassa ohjelmistosuunnittelua ohjaavat yleiset arvot, normit ja 

artefaktit. Arvoiksi lasketaan taiteellinen laatu, innovointi, taiteellinen merkityksellisyys 
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sekä johdonmukainen linja ohjelmistosuunnittelussa. Normeja ovat laatuun liittyvä 

toimivuus, ajan hengen tavoittaminen ja ohjelmistopoliittiset päivämäärät ja periaatteet. 

Artefakteja ovat esimerkiksi pukeutuminen tai kieli. (Sorjonen 2004: 89.) Myös yleisön 

kasvattamisen normi esiintyi kaikissa lähestymistavoissa. Yleisön kasvamista edistetään 

tekemällä ohjelmistovalintoja, joiden tarkoituksena on vaikuttaa esitystaiteen 

välittymiseen vastaanottajalle, kasvattaa vastaanottokykyä ja vaikuttaa sivistyksellisessä 

mielessä kasvattavasti vastaanottajaan. (Sorjonen 2004: 104.)  

 

Orkesteritutkimusta on siis tehty lukuisista näkökulmista. Perinteisin muoto tästä on 

tietyn instituution historiakatsaus, joita on Suomessa tehty ainakin perinteikkäimmistä 

orkestereista. Yhteiskunnallisten muutosten myötä orkestereiden sisäistä toimintaa on 

alettu tutkia yhteiskunnallisesta, sosiologisesta ja taloudellisesta näkökulmasta. Tältä 

kantilta on tehty tutkimuksia muun muassa hallinnon, markkinoinnin, 

markkinaorientaation ja substanssin perspektiivistä.  
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3 Tutkimusasetelma 
 

3.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuskysymykset 

 

Tutkimukseni tarkoitus on selvittää orkesteri-instituution toimintaa osana nykypäivän 

länsimaista sosiokulttuurista todellisuutta. Kysyn erityisesti, millä keinoin suomalaisen 

orkesterikentän vakiintunut toimija pyrkii pitämään itsensä ja yleisösuhteensa 

relevanttina nykyajassa. Samalla tulee selvitetyksi, mitä orkesterin toimintaan kuuluu. 

Mitä musiikillisia, hallinnollisia, yhteiskunnallisia ja yleisötyöhön liittyviä haasteita 

orkesteri toiminnassaan ja sen järjestämisessä mahdollisesti kohtaa? Kuinka vakiintunut 

toimija uudistaa toimintaansa? Vastauksia kysymyksiin haen laadullisella 

tapaustutkimuksella, jonka kohteena on Tapiola Sinfonietta. Haastatteluaineisto on 

kerätty teemahaastattelumenetelmällä, jonka runko koostuu kuudesta teemasta: 

orkesterin toimintaympäristö, taidemusiikin ala, yleisö, markkinointi, kilpailu ja oma 

toiminta. 

 

3.2 Tapiola Sinfonietta 

Espoon kaupunginorkesteri Tapiola Sinfonietta on noussut yli kolmenkymmenen 

toimintavuotensa aikana yhdeksi suomalaisen orkesterikentän kulmakivistä. Vuonna 

1987 jousikvartettina aloittanut kokoonpano on kasvanut 43 muusikon 

kamariorkesteriksi. Lähes 70 levytystä tehnyt orkesteri soitti vuonna 2018 yhteensä 183 

konserttia, joissa oli 37 465 kuulijaa. (Tapiola Sinfonietta 2019a.) 

Tapiola Sinfonietta on osa Espoon kaupungin hallinto-organisaatiossa, jossa 

kulttuuripalveluista vastaa kulttuurin tulosyksikkö. Yksikön muita palvelualueita ovat 

tapahtuma- ja kulttuuripalvelut, Espoon kaupunginmuseo, Espoon kaupunginkirjasto 

sekä tulosyksikön esikunta. Tapahtuma- ja kulttuuripalveluiden palvelualueeseen 

kuuluvat kaupungin kulttuuritalot ja -keskukset sekä alueellinen kulttuurityö ja 

tapahtumat. Kulttuurin tulosyksikön esikunta vastaa kulttuurin avustuksista ja Kulttuuria 

kaikille -palveluista. (Jakonen, Renko, Ruusuvirta & Sokka 2018: 14–15.) 

 

Orkesterin hallinto koostuu ensimmäisestä ja toisesta intendentistä, 

markkinointisuunnittelijasta, tuottajasta, orkesterikoordinaattorista, nuotistonhoitajasta, 
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tuotantojärjestäjästä, toimistoassistentista ja siviilipalvelusmiehestä (Tapiola Sinfonietta 

2019d). Orkesterilla ei poikkeuksellisesti ole taiteellisista sisällöistä vastaavaa 

ylikapellimestaria, vaan sen ohjelmistosta päätetään orkesterin sisäisesti. Vuodesta 1999 

eteenpäin orkesterin taiteellinen vastuu on ollut intendentistä ja kahdesta orkesterin 

muusikosta koostuvalla taiteellisella johtoryhmällä. Ryhmän päätehtävänä on orkesterin 

ohjelmiston suunnittelu sekä taiteellisen tason kehittäminen. Lopullinen päätäntävalta on 

intendentillä, joka kantaa tuotannoista taloudellisen vastuun. (Tapiola Sinfonietta 2019b.)  

 

Vuonna 2006 orkesterissa luovuttiin perinteisestä ylikapellimestarin positiosta ja 

siirryttiin taiteellisten partnereiden hyödyntämiseen. Taiteelliset partnerit tuovat omat 

kontaktinsa ja kykynsä orkesterin käyttöön ilman, että heidän täytyisi kieltäytyä muista 

työtarjouksista. Partnereina on toiminut niin kapellimestareita, solisteja kuin 

säveltäjiäkin. Orkesterin taiteellisina partnereina ovat toimineet muun muassa 

kapellimestari Mario Venzago, pianisti Alexander Melnikov, kitaristi Marzi Nyman ja 

uutena tulokkaana Klaus Mäkelä. (Tapiola Sinfonietta 2019c.) 

 

3.3 Aineisto ja menetelmät 

 

Tutkimuksen aineisto koostuu kolmesta asiantuntijahaastattelusta, joissa hyödynsin 

teemaahaastattelumenetelmää. Haastattelut suoritettiin 4.6.2019 Tapiola Sinfoniettan 

tiloissa Espoon kulttuurikeskuksessa. Haastateltavina oli orkesterin hallinnosta, 

markkinoinnista ja taiteellisista sisällöistä vastaavia henkilöitä. Haastatteluihin vastasivat 

markkinointisuunnittelija Helena Ruhkala, intendentti Juha Ahonen ja sekä yleisötyöstä 

vastaavaa tuottaja Miina Sivula. Haastattelujen analysointiin käytin sisällönanalyysiä. 

 

3.3.1 Teemahaastattelu 

 

Tuomi ja Sarajärvi (2003: 75) kirjoittavat, että haastattelu on erityisen joustava 

tiedonkeruumenetelmä, sillä se mahdollistaa tarkentavat kysymykset haastattelutilanteen 

aikana. Tapoja tehdä tutkimushaastatteluja on monenlaisia, ja näiden erot perustuvat 

yleensä haastattelun strukturointiasteeseen eli siihen, kuinka kiinteästi kysymykset on 

määritelty ja kuinka haastattelija jäsentää tilannetta. Eri haastatteluluokkia ovat 

esimerkiksi lomakehaastattelu, puolistrukturoitu haastattelu ja strukturoimaton 

haastattelu. Lomakehaastattelussa tai strukturoidussa haastattelussa kysymysten muoto ja 
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järjestys on tarkkaan määritelty. Strukturoimattomassa haastattelussa tai 

syvähaastattelussa taas käytetään avoimia kysymyksiä ja nämä haastattelut voivat 

muistuttaa enemmän keskustelua, jossa seuraava kysymys syntyy haastateltavan 

vastauksen pohjalta. (Hirsjärvi & Hurme 2001: 43–45.)  

 

Teemahaastattelu eli puolistrukturoitu haastattelu asettuu strukturoidun ja 

strukturoimattoman haastattelun välimaastoon. Hirsjärvi ja Hurme (2001: 47) 

määrittelevät teemahaastattelun menetelmäksi, jossa haastattelu kohdennetaan tiettyihin 

teemoihin ja joka etenee näiden teemojen varassa tarkasti määriteltyjen yksityiskohtaisten 

kysymysten sijaan. Teemojen suunnittelu on syytä tehdä huolella ja haastattelurungon 

tulisi olla tarpeeksi väljä turvatakseen tarvittavan tiedon saannin. Vaikka teemahaastattelu 

rakentuu teemojen varaan, haastattelutilanteessa ei ole aina välttämätöntä keskustella 

kaikkiin ilmiöön liittyvistä teemoista. Siksi olisi hyvä noudattaa joustavuuden periaatetta. 

(Hirsjärvi & Hurme 2001: 66.) 

 

Tässä tutkimuksessa haastattelu (ks. Liite) nojautui kuuteen teemaan: 

1. Orkesterin toimintaympäristö 

2. Taidemusiikin ala  

3. Yleisö 

4. Markkinointi  

5. Kilpailu  

6. Oma toiminta  

 

Haastattelurunkoa suunnitellessani ajatuksenani oli edetä haastattelurungossa 

suppilomaisesti laajemmasta, ulkoisten tekijöiden vaikuttamasta toiminnasta sisäiseen 

toimintaan. Toki orkesteritoiminnassa kaikki on omaa toimintaa, mutta koin tässä 

selkeämmäksi erottaa yleisön, markkinoinnin ja kilpailun omiksi kokonaisuuksikseen. 

 

Teemojen lisäksi suunnittelin etukäteen tarkempia teemakohtaisia kysymyksiä, jotta 

haastattelu etenisi mahdollisimman sujuvasti. Hirsjärvi ja Hurme (2001: 103) 

kirjoittavatkin, että teema-alueet ja kysymysmuodot olisi hyvä hahmotella tarpeeksi 

pitkälle, jotta saataisiin mahdollisimman hyödyllistä tietoa tutkimustehtävän kannalta. 

Kunkin haastateltavan kohdalla keskityimme kunkin vastuualueeseen liittyviin 
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teemoihin. Sovelsin kussakin haastattelussa laatimaani haastattelurunkoa, mutta 

paikoittain keskustelu eteni vapaamuotoisemmin.  

 

3.3.2 Sisällönanalyysi 

 

Sisällönanalyysi on perusanalyysijärjestelmä, jota voidaan käyttää kaikissa laadullisen 

tutkimuksen perinteissä. Sitä käytetään joko yksittäisenä menetelmänä tai peräti löyhänä 

teoreettisena kehyksenä. (Tuomi & Sarajärvi 2003: 93.) Sisällönanalyysin avulla 

tutkittavasta ilmiöstä pyritään saamaan kuvaus mahdollisimman tiivistetyssä ja yleisessä 

muodossa. Menetelmä perustuu tulkintaan ja päättelyyn, jossa empiirisestä aineistosta 

edetään käsitteellisempään näkemykseen tutkimuksen kohteesta. (Tuomi & Sarajärvi 

2003: 115–116.)  

 

Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä tutkimusaineistosta pyritään luomaan teoreettinen 

kokonaisuus. Keskeisenä ajatuksena on, etteivät analyysiyksiköt ole etukäteen harkittuja 

vaan ne valitaan aineistosta tutkimuksen tarkoituksen mukaisesti. (Tuomi & Sarajärvi 

2003: 97.) Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä on kolme vaihetta. Aluksi aineisto 

pelkistetään karsimalla siitä tutkimuksen kannalta epäolennaiset asiat pois, minkä jälkeen 

typistetty aineisto ryhmitellään, ja lopuksi siitä luodaan induktiivisesti teoreettisia 

käsitteitä. (Tuomi & Sarajärvi 2003: 110–111.)  

 

Tuomi ja Sarajärvi neuvovat aloittamaan analyysin määrittelemällä analyysiyksikön, 

joista lopulta ryhmitellään luokkia. Analyysiyksikkönä voi olla esimerkiksi yksittäinen 

sana, lause, lauseen osa tai useita lauseita sisältävä ajatuskokonaisuus. Koodaamisen 

jälkeen analyysiyksiköt ryhmitellään ja yhdistellään eroavaisuuksien ja 

samakaltaisuuksien perusteella luokkiin, jotka nimetään niiden sisältöä kuvaavilla 

käsitteillä. Luokkia voidaan yhdistää myös yläluokiksi, jolloin päästään kohti yhä 

yleisempää käsitteellistämistä. Ryhmittelyssä luodaan pohja tutkimuksen 

perusrakenteelle. (Tuomi & Sarajärvi: 112–113.) Abstrahoinnissa empiirinen aineisto 

liitetään teoreettisiin käsitteisiin ja tuloksista esitetään empiirisestä aineistosta 

muodostettu malli, käsitejärjestelmä, käsitteet tai aineistoa kuvaavat teemat (Tuomi & 

Sarajärvi: 115). 
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On kuitenkin kyseenalaista, voiko puhtaasti aineistolähtöistä sisällönanalyysiä toteuttaa, 

sillä ajatus itse havaintojenkin teoriapitoisuudesta on yleisesti hyväksytty periaate. 

Periaatteen takana vaikuttaa ajatus, ettei objektiivisia havaintoja ole olemassa sinällään, 

vaan jo muun muassa tutkimusasetelma ja käytetyt käsitteet ovat tutkijan asettamia, ja 

näin ollen vaikuttavat tutkimuksen tuloksiin. Kysymys on siitä, voiko tutkija kontrolloida, 

että analyysi etenee aineiston tiedonantajien ehdoilla eikä tutkijan itsensä 

ennakkoluulojen mukaisesti. (Tuomi & Sarajärvi 2003: 98.) 

 

Itse tiedostan, että tässä tutkimuksessa analyysiini on vaikuttanut esimerkiksi 

perustietämykseni taidemusiikin alasta ja orkestereiden toiminnasta. Siksi tämän 

tutkimuksen puitteissa voisi puhua myös teoriasidonnaisesta sisällönanalyysista, jossa on 

tiettyjä teoreettisia kytkentöjä, jotka eivät pohjaudu suoraan teoriaan. Myös 

teoriasidonnaisessa sisällönanalyysissa analyysiyksiköt määritellään aineistolähtöisesti, 

mutta aikaisempi tieto ohjaa tai auttaa analyysiä.  Analyysista on siis tunnistettavissa 

aikaisemman tiedon vaikutus, mutta aikaisemman tiedon merkitys ei ole teoriaa testaava, 

kuten teorialähtöisessä sisällönanalyysissa, vaan pikemminkin uusia ajatusuria avaava. 

(Tuomi & Sarajärvi 2003: 98–99.) 

 

3.3.3 Sisällönanalyysin toteutus ja luokitusrunko 

 

Käytin aineiston koodaamiseen analyysiyksikköinä ajatuskokonaisuuksia. Käytännössä 

alleviivasin litteraateista tutkimuskysymyksiin liittyvät yksiköt, minkä jälkeen jäsentelin 

koodaukset systemaattisesti eri luokkiin. Luokittelun tuloksena syntyi seuraava 

luokitusrunko: 

1. Rahoitus 

2. Kilpailu ja erottautuminen 

3. Taiteelliset sisällöt 

4. Muusikoiden hyvinvointi 

5. Yleisö 

5.1 Yleisön koostumus 

5.2 Yleisön saavuttaminen 

5.2.1 Yleisötyö 

6. Instituution tulevaisuus 
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4 Analyysi 
 

4.1 Rahoitus 

 

Kulttuurin rahoitus ja siihen liittyvät valinnat ovat olennainen osa kulttuuripolitiikkaa. 

Kulttuurin julkisesta rahoituksesta vastaavat Suomessa kunnat ja valtio. Orkesterin 

toimintaan vaikuttaa vahvasti sen kotikunnan kulttuuripolitiikka, ja kunnat vastaavatkin 

huomattavissa määrin kulttuurin rahoituksesta. Taiteen ja kulttuurin ajatellaan yhä 

laajemmin liittyvän myös muiden kuin kulttuuritoimialan edistämiseen. Kunnissa taiteen 

ja kulttuurin nähdään vaikuttavan myönteisesti etenkin kunnan imagoon ja 

vetovoimaisuuteen, talouteen sekä asukkaiden hyvinvointiin. (Jakonen, Renko, 

Ruusuvirta & Sokka 2018: 11.) Espoon kaupunginorkesterina Tapiola Sinfonietta on osa 

Espoon kaupungin tarjoamia kulttuuripalveluita. Kulttuurin ja taiteen osa kuntien 

kokonaistaloudessa on pieni, selvityksen mukaan suurissa kaupungeissa 

kulttuuritoiminnan käyttökustannusten osuus kunnan taloudessa vaihteli 1,7 ja 4,4 

prosentin välillä vuonna 2016. (Ks. Jakonen, Renko, Ruusuvirta & Sokka 2018: 9.)  

 

Espoon kaupungin kulttuuristrategia KulttuuriEspoo 2030 hyödyntää taiteen ja kulttuurin 

näkökulmaa koko kaupungin tulevaisuuden linjaamisessa. Taide ja kulttuuri nähdään 

kunnassa kehitystekijänä. Ohjelman lähtökohtana on ajatus kulttuurista yhteiskunnan eri 

sektorirajat ylittävänä ja läpäisevänä ilmiönä, mikä ilmenee ohjelmassa asetetuista 

linjauksista kulttuurin roolista ja sektoreiden välisestä yhteistyöstä. Näiden linjausten 

mukaan kulttuurilla ja taiteella tulisi olla näkyvämpi rooli esimerkiksi 

kaupunkisuunnittelussa, rakentamisessa, oppimisessa, sosiaalipalveluissa ja 

terveydenhuollossa. (Jakonen, Renko, Ruusuvirta & Sokka 2018: 19.) 

 

Kulttuuripalveluja rahoitetaan pääosin toimintatuotoilla, verotuloilla ja valtionosuuksilla. 

Taide ja kulttuuri muodostavat kylläkin kuntien kokonaistaloudessa hyvin pienen 

osuuden (Jakonen, Renko, Ruusuvirta & Sokka 2018: 9). Näin on asioiden laita myös 

Tapiola Sinfoniettassa. Tapiola Sinfoniettan vuoden 2018 budjetti oli noin neljä 

miljoonaa euroa, josta 64,27 prosenttia tuli kaupungilta ja 25,70 prosenttia oli 

valtionosuutta. Jäljelle jäävä osuus on ollut omarahoitusta, kuten lipputuloja ja 

esiintymispalkkioita. (Suomen Sinfoniaorkesterit ry 2018: 39–41; Ahonen 2019. 
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Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoima taiteen valtionosuusjärjestelmä myönnetään 

museolle, teatterille tai orkesterille, joka täyttää teatteri- ja orkesterilaissa säädetyt 

edellytykset. Saadakseen valtionosuustukea orkesterilla täytyy olla taloudelliset 

edellytykset toiminnalle, mutta sitä ei ylläpidetä taloudellisen voiton tavoittelemiseksi. 

Lisäksi orkesterin tuottamien palveluiden tulee olla tarpeellista kulttuuripolitiikan 

näkökulmasta. Tarpeellisuutta harkittaessa lähtökohtana on toiminnan laatu ja taiteelliset 

lähtökohdat. Lisäksi tarpeellisuutta tarkastellaan valtakunnallisen kokonaisuuden 

kannalta ja suhteessa orkesterin paikkakunnan tai alueen kysyntään ja tarjontaan. 

(Opetus- ja kulttuuriministeriö 2018b.) Toistaiseksi myönnettävä tuki on laskennallinen 

ja se perustuu henkilötyövuosiin ja niiden yksikköhintaan. Valtionosuustuen piirissä on 

yhteensä 28 orkesteria. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2018a.) 

 

Valtionosuusjärjestelmää pyritään uudistamaan: alkuvuodesta 2018 julkaistiin vuonna 

2016 perustetun työryhmän ehdotus taiteen valtionrahoituksen uudistukselle. 

Uudistuksen taustalla oli tarve huomioida vapaan kentän esittävien taiteen ryhmien 

toiminnan lisääntyminen sekä muutokset suomalaisen kulttuurin kentässä. Työryhmän 

ehdotuksessa valtionosuutta ei myönnetä pysyvästi, vaan se tarkistetaan joko kolmen tai 

kuuden vuoden välein kulttuuri-instituution koon mukaan. Pienet orkesterit raportoivat 

kolmen vuoden välein, mikä tuo niiden toimintaan merkittävästi lisää epävarmuutta. 

Uudistuksia rajoittaa valtion niukahko kulttuuribudjetti, jonka ehdoilla uusia toimijoita 

voi ottaa tukijärjestelmään vain vähentämällä järjestelmässä jo olevien tukea tai 

korvaamalla vanha toimija kokonaan uudella. (Suomen sinfoniaorkesterit ry 2017: 4.) 

Ehdotukseen suhtauduttiin erittäin kriittisesti esittävien taiteiden parissa (Suomen 

sinfoniaorkesterit ry 2018: 3) ja kun lausuntokierroksen jälkeen esittävän taiteen 

valtionosuusjärjestelmän uudistusehdotus ei edennyt eduskuntaan, perustettiin uusi 

työryhmä kehittelemään uutta ehdotusta (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2018). 

 

Uusi työryhmä esitteli ehdotuksensa esittävän taiteen valtionosuusuudistukseksi 

26.2.2020. Uuden ehdotuksen mukaan teatteri- ja orkesterilaki muutettaisiin laiksi 

esittävän taiteen edistämisestä. Valtionosuuskelpoisuus myönnettäisiin joko toistaiseksi 

tai kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Määräaikaisuus koskisi lähinnä uusia toimijoita. 

Valtionosuusprosentti olisi 37, mutta harkinnanvaraista korotettua 60 prosentin 

valtionosuustukea voisi saada, mikäli huomattava osa hakijan toiminnasta olisi 
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esimerkiksi kiertue- ja vierailutoimintaa, lapsille, kielellisille vähemmistöille tai 

erityisryhmille kohdistuvaa toimintaa, yhteistyön kehittämistä, tai jostain muusta 

kulttuuripoliittisesta syystä. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2020.) Ehdotus lähtee 

lausuntokierrokselle maaliskuussa 2020 ja lakiesitys pyritään viemään eduskuntaan 

syksyllä. Tavoitteena on, että uusi laki astuu voimaan 1.1.2022. (Suomen 

Sinfoniaorkesterit ry 2020.) 

 

Kuntien ja valtion talousvaikeuksien valossa omarahoituksen lisääminen voi olla joillakin 

kulttuurilaitoksilla edessä. Euroopan mittakaavassa omarahoitus on ollut välttämätöntä: 

esimerkiksi Hollannissa ja Tanskassa vähennettiin julkista rahoitusta merkittävästi, 

minkä seurauksena orkestereita ja muita kulttuurilaitoksia joutui lopettamaan 

toimintansa. (Tiessalo 2011; Ahonen 2019.) Onneksi Suomessa tilanne on valoisampi: 

tähän mennessä ainakaan kunnan rahoittamia orkestereita ei ole ajettu alas. Ahonen 

kuitenkin uskoo, että joskus tulevaisuudessa Suomessakin joudutaan mahdollisesti 

pohtimaan yksityisen rahoituksen lisäämistä. Tällä hetkellä tilanne on kuitenkin Espoossa 

varsin positiivinen. Se, minkä orkesteri on menettänyt valtionosuuksissa, kaupunki on 

ollut halukas ja kykenevä kompensoimaan. Tämän ansiosta Tapiola Sinfonietta ei ole 

Ahosen mukaan joutunut etsimään yksityistä rahoitusta. (Ahonen 2019.) 

 

Mikäli julkinen tuki vähentyisi merkittävästi, kulttuuriorganisaatiot joutuisivat 

pohtimaan keinoja houkutella esimerkiksi yksityisiä rahoittajia ja sponsoreita. 

Suomalaisessa yhteiskunnassa, jossa lahjoittaminen ei toistaiseksi ole ollut kovinkaan 

yleistä, on omat haasteensa varainhankinnalle. Vaikka verotus ei olekaan yhtä suopeaa 

lahjoituksia kohtaan kuin mitä esimerkiksi Yhdysvalloissa, Suomessa on mahdollista 

saada verovähennyksiä aina 50 000 euroon saakka lahjoituksesta verohallinnon 

nimeämälle yhdistykselle, säätiölle tai näiden yhteydessä olevalle rahastolle, jonka 

varsinaisena tehtävänä on tieteen tai taiteen tukeminen tai suomalaisen kulttuuriperinteen 

säilyttäminen. (Verohallinto 2018.) 

 

Verohallinnon nimeämistä on mahdollista hakea enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. 

Nimettyjen listalla on erinäisiä museoiden tukisäätiöitä, Musiikkitalon tukisäätiö sekä 

tiedettä tukevia yhdistyksiä, mutta orkestereita ei listalta löydy. (Verohallinto 2018.) 

Esimerkiksi Suomen Kansallisoopperassa ja -baletissa harjoitetaan ammattimaista 

varainhankintaa. Sille on omistettu oma yksikkönsä, jonka rinnalla toimii vapaaehtoisista 
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ja eri alojen edustajista koostuva varainhankintaneuvosto. (Suomen Kansallisooppera ja 

-baletti 2018.) 

 

Valtionosuusjärjestelmästä puhuttaessa nousee kysymys taiteen riippumattomuudesta. 

Juha Ahonen kokee kuitenkin Espoon kaupunginorkesterin intendenttinä jonkinlaista 

velvollisuutta vastata orkesterin pääasiallisen rahoittajan mahdollisiin tarpeisiin. Mikäli 

kaupungilla on tietyt suunnat oman kulttuurin ja taiteen kehittämiseksi, niin Ahonen pitää 

itsestään selvänä, että ne tulee ottaa huomioon toiminnassa. Valtion tai kunnan kohdalla 

ei voida kuitenkaan puhua suoranaisista vaatimuksista, vaan toiveet ja linja on ilmaistu 

lähinnä epäsuorasti. Linja kaupungin ja valtion suhteen on pyritty lähinnä itse 

päättelemään. Ahosen mukaan suoraa toivetta ohjelmistoihin tai toimintamalleihin ei ole 

tullut, vaan ne orkesteri on kehittänyt itsenäisesti. (Ahonen 2019.) 

 

Ahonen ajattelee, että tilanne olisi varsin erilainen, mikäli rahoitusta saataisiin pääasiassa 

yksityiseltä taholta. Orkesterin yhteistyö yksityisen puolen kanssa on ollut lähinnä 

tilauslähtöistä. Jokin taho on tilannut sisältöä tietyntyyppiseen tilaisuuteen, ja orkesteri 

on sitten tuottanut sen toiveiden mukaisesti. Ahonen kokee, että tämänkaltainen 

yhteistyökuvio olisi laajemmassa mittakaavassa paljon kahlitsevampaa kuin yhteistyö 

julkisen sektorin kanssa. (Ahonen 2019.) ”Jos kokonaan olisi vastattava yksityisen 

sektorin toiveisiin, niin näkisin sen rehellisesti sanottuna orkestereiden kuolemaksi.” 

(Ahonen 2019.) 

 

Ahonen ajattelee, että pahimmassa tapauksessa yksityinen sektori ei välttämättä soisi 

mahdollisuutta kokeiluille ja asioiden taiteelliselle eteenpäin viemiselle (Ahonen 2019). 

Näin on käynyt joissain yhdysvaltalaisissa orkestereissa, jossa rahoitus nojautuu pitkälti 

yksittäisiin suurlahjoittajiin. Näin ollen ohjelmisto on osittain seurannut konservatiivisten 

lahjoittajien makua, koska on tärkeää pitää nämä tyytyväisinä, jotta rahahanat eivät 

tyrehdy. Ahosen mukaan tällaisessa mallissa ei jää tilaa kehitykselle, mikä saattaisi johtaa 

lopulta jopa taantumiseen. Hän kyllä myöntää, että yksityinen rahoittaja voisi taata 

jonkinasteista kehittymistä, mutta vaara on paljon suurempi. (Ahonen 2019.) 
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4.2 Kilpailu ja erottautuminen 

 

Vapaa-ajan toimialalla tarjonta on lähes loputonta: sinfoniakonsertin sijasta voi valita 

mitä tahansa luistelukilpailuista kokeelliseen teatteriin. Jokaisen toimijan täytyy pystyä 

saamaan osansa ihmisten vapaa-ajasta. Orkesterin kokema kilpailu voidaan jakaa 

kolmeen luokkaan: samaa esitystaidemuotoa tarjoavien tahojen väliseen kilpailuun, eri 

esitystaidemuotoa tarjoavien organisaatioiden väliseen kilpailuun ja koko vapaa-

aikatoimialan väliseen niin kutsuttuun epäsuoraan kilpailuun (ks. Sorjonen 2004: 121). 

Tapiola Sinfoniettassa ei olla kovinkaan huolestuneita kilpailusta eikä oikeastaan 

kilpailua orkestereiden välillä koeta juurikaan. Kilpailu nähdään kohtalaisen yleisellä 

tasolla, lähinnä kilpailuna ihmisten ajasta muiden ajanviettotapojen kanssa. (Ruhkala 

2019; Ahonen 2019.) 

 

Ahonen kertoo huomanneensa, että kilpailuasetelma ilmenee orkesteritoiminnassa 

lähinnä kilpailussa vierailevista taitelijoista, etenkin pääkaupunkiseudulla. Hän näkee 

Musiikkitalon ja sen sijainnin Helsingin keskustassa yhtenä kilpailuvalttina taiteilijoiden 

havittelussa. Tämän lisäksi siellä toimivat suuremmat orkesterit Radion sinfoniaorkesteri 

ja Helsingin kaupunginorkesteri mahdollistavat laajemman repertuaarin tekemisen kuin 

Tapiola Sinfonietta. Ahosen mukaan orkesteri on vierailijan näkökulmasta kiinnostava, 

kun se yltää tarpeeksi tasokkaaseen taitotasoon, on ohjelmistoltaan monipuolinen ja 

pystyy tarjoamaan hyvät ulkoiset puitteet, kuten viihtyisän konserttipaikan hyvällä 

sijainnilla. Tilanne ei kuitenkaan ole sietämätön, ja muuten suhde muihin 

pääkaupunkiseudun orkestereihin on Ahosen kokemuksen mukaan lähinnä 

kollegiaalinen. Hän ei näe muita taideorganisaatioita uhkana toiminnalle, vaan etenkin 

paikallisten toimijoiden kanssa pyritään tekemään yhteistyötä. (Ahonen 2019.) 

 

Selkeä profiili ja erottautuminen ovat ehdottoman tärkeitä, kun kulttuuritarjontaa on lähes 

loputtomasti. Myös Tapiola Sinfoniettassa on panostettu selkeän profiilin ja oman linjan 

rakentamiseen. Orkesteri tunnetaan erityisesti wieniläisklassisen musiikin taitajana, mikä 

on 43-henkiselle kamariorkesterille luonnollinen tyylilaji. Tämän lisäksi orkesteri ei 

kuitenkaan pelkää ”sukeltaa innostuneesti uuteen” (Ruhkala 2019), ja on palautteen 

perusteella ylittänyt kausiasiakkaiden odotukset useaan otteeseen. 

Markkinointisuunnittelija Helena Ruhkalan mukaan asiakkaiden hämmästyttämiseen ei 
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kuitenkaan pyritä itsearvoisesti, vaan se on tapahtunut ikään kuin luonnostaan. (Ruhkala 

2019.)  

 
Plus sitten kausikonserteissa […] ollaan tehty sellaista, mitä muut eivät ole niinkään 
säännöllisesti tehneet […] [eli] yhdistetään kausikonsertteihinkin sitä 
kamarimusiikillisuutta. Siellä saattaa olla joskus yhtenä numerona vaikka joku 
kvartetti ja sitten konsertti päättyy sinfoniaan, ja kaikkea siltä väliltä. Monipuolisuus 
tulee esiin siinä meidän perusohjelmistossakin. (Ruhkala 2019.) 
 

Yksi toiminto, millä Tapiola Sinfonietta katsoo erottautuvansa orkesterikentässä, on 

yleisötyö. Yleisötyötä tehdään kyllä lähes kaikkialla, mutta Tapiola Sinfonietta on 

haastateltavien mukaan Suomen ainoa taho, jossa jokainen muusikko osallistuu 

yleisötyöhön. (Ahonen 2019; Ruhkala 2019; Sivula 2019.) Yleisötyön valttina ovat 

etenkin sairaalamuusikoiksi kouluttautuneet orkesterimuusikot, joita ei ole muissa 

orkestereissa (Ruhkala 2019; Sivula 2019). Tällä ei tietysti välttämättä ole merkitystä 

vierailijoille, mutta se lisää orkesterin tunnettuutta sellaisissa tiloissa, joissa se ei 

välttämättä ole yhtä näkyvästi esillä. Käsittelen Tapiola Sinfoniettan yleisötyötä 

laajemmin luvussa 4.5.2. 

 

Sorjosen tutkimuksessa taideorganisaatioissa tunnistettiin kilpailua muiden 

organisaatioiden kanssa varsin vähän huolimatta siitä, että samalla alueella oli samaa 

taidemuotoa tarjoavia tahoja. Kaikki tutkimukseen haastatellut taiteelliset johtajat 

ymmärsivät kilpailun lähinnä yleisenä ja uskoivat sen kohdistuvan omaan 

organisaatioonsa epäsuorana, kilpailuna kuluttajan ajasta muiden vapaa-ajanviettotapojen 

kanssa. (Sorjonen 2004: 121.) Joillekin haastateltaville kilpailu merkitsi kilpailua 

paremmuudesta muihin esitystaideorganisaatioihin nähden. (Sorjonen 2004: 124) 

 

4.3 Taiteelliset sisällöt 

 

Orkesterin ydintehtävä on tuottaa kuulijoille konsertteja. Sinfoniaorkesterit soittavat 

enimmäkseen hyvin samankaltaista ohjelmistoa länsimaisen taidemusiikin kaanonista 

ammentaen, mutta ohjelmistovalinnoilla on mahdollista myös erottautua. Orkesteri voi 

rakentaa identiteettiään ja brändiään ohjelmiston avulla: joku voi esimerkiksi painottaa 

nykymusiikkia enemmän, kun taas toinen keskittyy ehkä vanhaan musiikkiin. Orkesterin 

koko vaikuttaa valikoimaan, jonka orkesteri voi ottaa ohjelmistoonsa. Suuri orkesteri voi 

soittaa massiivisia sinfonioita, kun kamariorkesterin vaihtoehdot löytyvät pienemmille 
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kokoonpanoille sävelletystä musiikista. Ei siis liene yllättävää, että 43 muusikon Tapiola 

Sinfonietta tunnetaankin juuri wieniläisklassisen musiikin tulkinnoistaan (Ruhkala 2019). 

 

Melkeinpä ohjelmistoa tärkeämpi tekijä orkesterin toiminnassa on laatu, joka läpäisee 

koko toiminnan. Jokainen haastateltava painotti laadun merkitystä (Ruhkala 2019; 

Ahonen 2019; Sivula 2019). Sorjosen tutkimuksessa ilmeni, että taidealan toimijoiden 

näkökulmasta taiteellinen laatu oli yleisesti tunnettu tekijäksi, johon taideorganisaation 

menestys perustuu (Sorjonen 2004: 7, 90). Laadun kriteerien määrittely ei välttämättä ole 

kovinkaan yksinkertaista.  

 

Ahonen katsoo orkesterin laadun koostuvan tiivistetysti kolmesta tekijästä: 

kiinnostavasta ohjelmistosuunnittelusta, arvostettavista vierailijoista ja orkesterin 

korkeasta tasosta eli soittotaidosta. Orkesterin tulee soittaa sellaisella tasolla, että se 

näkyy ja kuuluu tekemisen jäljessä. (Ahonen 2019.) Sorjosen mukaan on tärkeää miettiä, 

mistä katsoen laadun kriteerit asetetaan. Jos taideorganisaatio asettaa laadun kriteerit 

ainoastaan omien sisäisten standardiensa mukaan, se saattaa laiminlyödä ympäristönsä 

tarpeita. Myös suhde yleisöön voi olla taiteellisesti tinkimättömälle taideorganisaatiolle 

etäinen, kun ratkaisut tehdään taiteilijoiden lähtökohdista pohtimatta lainkaan, haluaako 

yleisö vastaanottaa esityksen. (Sorjonen 2004: 7.)  

 

Perinteisesti orkestereiden ohjelmasuunnittelusta vastaa ylikapellimestari taiteellisen 

johtajan ominaisuudessa. Kapellimestari Jean-Jacques Kantorowin jätettyä tehtävänsä 

taiteellisena johtajana vuonna 1999 (Tapiola Sinfonietta 2019a) Tapiola Sinfoniettassa 

päätettiin siirtyä poikkeukselliseen organisaatiorakenteeseen. Ylikapellimestarin sijasta 

taiteellisista sisällöistä päättääkin orkesteri itse. Ohjelmistoja suunnittelee kolmihenkinen 

taiteellinen johtoryhmä, jossa toimii kaksi orkesterin keskuudestaan äänestämää 

muusikkojäsentä ja ensimmäinen intendentti. (Ahonen 2019.) Ensimmäinen eli vastaava 

intendentti on ainoa taiteellisen johtoryhmän pysyvä jäsen. Orkesterimuusikot äänestävät 

kaksi muusikkojäsentä noin kahden vuoden välein. ”Mä olen nähnyt parhaaksi, että 

muusikoilta itseltään tulee se tieto, että kenet he haluavat siihen ja tähän asti se on mennyt 

aika hyvin.” (Ahonen 2019.) 

 

Taiteellisen johtoryhmän viikoittaisissa kokouksissa keskustellaan 

ohjelmistolinjauksista, musiikkityyleistä, kapellimestareista, johtaja-muusikoista ja 
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solisteista. Keskustelujen pohjalta muodostetaan hahmotelma ohjelmakokonaisuudesta. 

Ahosen mukaan on kuitenkin harvinaista, että kauden ohjelma toteutuisi sellaisenaan, 

vaan lopullinen kausiohjelmisto syntyy vierailevien taiteilijoiden aikataulujen ja 

konserttikohtaisten ohjelmistoehdotusten puitteissa. Orkesterin ulkopuolista 

ammattitaitoa ohjelmasuunnitteluun tuovat orkesterin taiteelliset partnerit. (Ahonen 

2019.) 

 

Vierailevilta taiteilijoilta, kapellimestareilta ja solisteilta tulee merkittävä määrä 

ohjelmistoehdotuksia. Myös Sorjosen tutkimuksessa ilmeni taiteilijoiden merkittävä rooli 

ohjelmistosuunnittelussa. Sorjonen erittelee tutkimuksessaan proaktiivisen ja reaktiivisen 

taiteilijaorientaation. Reaktiivisessa muodossa ohjelmisto muodostuu taiteilijoiden 

ehdotusten pohjalta; proaktiivisessa muodossa etsitään taiteellisen johtajan päättämälle 

ohjelmalle sopivat taiteilijat. (Sorjonen 2004: 162–164.)  

 

Ahonen kertoo, että Tapiola Sinfonietta sanelee ohjelman lähinnä vain tilanteissa, joissa 

vierailijalle on jouduttu etsimään sijainen lyhyellä varoitusajalla. Usein myös näissä 

tapauksissa jokin teos vaihtuu ohjelmasta. Tapiola Sinfoniettan taiteilijaorientaatio on 

enimmäkseen reaktiivista. Ahosen mukaan ei ole mielekästä pakottaa taiteilijaa 

esittämään ohjelmistoa, jota tämä ei ole itse määrittänyt. On taiteilijakohtaista, kuinka 

vapaat kädet tälle annetaan. Orkesterin taiteelliset partnerit suunnittelevat konserttinsa 

vapaasti heille osoitettujen taloudellisten raamien sisällä. Kertaluontoisten vierailijoiden 

kanssa ohjelmistosta keskustellaan Ahosen mukaan enemmän. (Ahonen 2019.)  

 

Taiteelliset partnerit ovat ikään kuin osa-aikaisia taiteellisia johtajia, joiden ei tarvitse 

sitoutua täysipainoisesti orkesterin toimintaan vaan voivat tehdä partneriuden ohessa 

myös muita töitä. Tapiola Sinfoniettan taiteellinen johtoryhmä valitsee orkesterin 

taiteellisiksi partnereiksi taiteilijoita, joiden se katsoo olevan taiteilijoina arvostettuja, 

korkealaatuisia vierailijoita. Valintaan vaikuttaa Ahosen mukaan myös, millaisia 

ohjelmistoja ehdokas suunnittelisi ja kuinka hänen suunnittelemansa konsertit 

mahdollisesti myisivät, eli kuinka vetovoimainen partneri siis olisi yleisön kannalta. 

Taiteellisten partnereiden pitää voida tulla toimeen orkesterin kanssa eli olla mukavia 

yhteistyökumppaneita. (Ahonen 2019.) Orkesterin ensimmäiset taiteelliset partnerit 

valittiin vuonna 2006, ja he olivat pianisti Olli Mustonen, viulisti Pekka Kuusisto ja 

kapellimestari Stefan Asbury (Tapiola Sinfonietta 2019c). Vastaava käytäntö on 
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esimerkiksi Suomen Kansallisoopperassa, jossa taiteellisen johtajan lisäksi Esa-Pekka 

Salonen toimii taiteellisena partnerina. 

 

Ahonen sanoo, että kunkin taiteellisen partnerin kohdalla on mietitty, mitä kyseinen 

taiteilija voisi tuoda orkesterille. Nyt jo tehtävänsä päättänyt partneri kapellimestari 

Mario Venzago toi laajojen kansainvälisten verkostojensa kautta nuoria kansainvälisiä 

taiteilijoita. Myös entinen partneri, korkealle arvostettu muusikko ja taiteilija pianisti 

Alexander Melnikov välitti orkesterille erinomaisten kontaktien lisäksi 

kamarimusiikillista osaamistaan. Syksyllä 2018 aloittanut kapellimestari Klaus Mäkelä 

tuo Ahosen mukaan korkeatasoisella teknisellä ja taiteellisella näkemyksellään nuorta 

otetta orkesterin konsertteihin. Vuodesta 2015 mukana ollut kitaristi Marzi Nyman taas 

tuo pop- ja kevyen musiikin tuntemusta. (Ahonen 2019.) 

 

Ahonen toivoo Tapiola Sinfoniettan historian ensimmäisen residenssitaiteilijan, 

kapellimestari-klarinetisti-laulaja Taavi Oramon, viitoittavan tietä kohti tulevaisuutta. On 

tärkeätä viedä klassista musiikkia sinne, minne vanhempi sukupolvi ei välttämättä osaa 

sitä viedä. Ahosen mukaan nuori taiteilija on vahvasti kiinni uudessa musiikissa ja tätä 

näkökulmaa hän haluaa tuoda myös Tapiola Sinfoniettaan. Oramo sekoittaa kekseliäästi 

uutta musiikkia ja pop- ja rock-genrejäkin perinteiseen klassisen musiikin traditioon. 

Orkesterihallinnossa koetaan, että on tärkeää saada eri ikäpolvia mukaan orkesterin 

toimintaan. (Ahonen 2019.) 

 
Eri ikäpolvet yritetään ottaa huomioon ja sitä ikäpolven kautta tulevat eri kokemuksen 
erityyppisistä musiikeista pyritään sekoittamaan tähän meidän toimintaamme. 
(Ahonen 2019.) 

 

Orkesterissa tiedostetaan, että uutta musiikkia ja eri musiikkilajeja yhdistävä konsertti voi 

olla haastavampaa myydä. Orkesterihallinnossa Ahonen ei kuitenkaan säiky riskiä, vaan 

kokee, että orkesterin tehtävä on nimenomaan tarjota mahdollisuus taiteilijoille, jotka 

eivät ole itsestään selviä myyntimenestyksiä. Päinvastoin hän ajattelee, että Oramon 

kaltaisia taiteilijoita on äärimmäisen tärkeä saada sekoittamaan vakiintuneita käytäntöjä 

ja samalla mahdollisesti uudistamaan orkesteritraditiota ja avata tietä uuteen. Ahonen on 

luottavainen, että yleisö suhtautuu kokeiluihin positiivisesti. (Ahonen 2019.) 
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Voi olla haasteellisempia myydä, koska ne ovat tietenkin haasteellisempia konsertteja 
kuunnella, mutta tässä tapauksessa ajattelen, että Taavi [Oramo] on äärimmäisen 
tärkeä saada tänne tekemään juuri tällaista. Uskon että hän […] luo sitä uutta traditiota 
näille orkestereille ja uutta traditiota meille toimia. Ja kyllä yleisö sen hiljalleen, mä 
uskon, löytää. Että hänen tehtävänsä on sellainen tietynlainen polun ja tien avaaminen 
johonkin uuteen, josta mä en tiedä yhtään mitään mitä se on. (Ahonen 2019.) 
 

Yleisöä ei pidä aliarvioida. Ahonen kokee, että orkesterin yhtenä tärkeimmistä tehtävistä 

on haastaa yleisöä. Sorjosen tutkimuksessa ilmenikin, että esitystaideorganisaatioissa 

vallitsi uskomus siitä, että itseään kehittävä asiakas on kaikista ihanteellisin. Asiakkaalta 

edellytetään aktiivista osallistumista arvon luomisen prosessiin. Hänen on siis oman 

etunsa vuoksi kehitettävä kulttuurin tuntemustaan ja taidemakuaan, sillä muuten 

esityksistä on vaikea nauttia eivätkä ne tuota hänelle arvoa. (Sorjonen 2004: 114.)  

 

Laajempaa yleisöä ja uudistusta orkesterikenttään on haettu myös viihteen kautta. 

Ahonen ajattelee, ettei yksin viihteen yhdistäminen toimintaan tee autuaaksi, ja että 

orkesterit ovat olleet hieman hukassa viihteen yhdistämisen suhteen. Hänen mukaansa 

pahimmillaan klassisen musiikin toimijan järjestämä viihdekonsertti sisältää 

viihdeartistin ja orkesterin mutta ei yhdistä näitä kahta elementtiä mahdollisimman 

saumattomasti. Orkesterin ja viihdetaiteilijan väliin jää ammottava aukko. (Ahonen 

2019.) 

 

Tapiola Sinfoniettassa on pyritty kiertämään tämä ongelma kapellimestarien kanssa 

yhteistyössä sovittamalla musiikki niin, ettei orkesteri välttämättä jää taustalle, vaan kaksi 

elementtiä punotaan yhteen. Ahosen mukaan tämä on ollut olennaista Tapiola 

Sinfoniettan viihdekonsertteja rakennettaessa. Tapiolassa järjestettävien 

viihdekonserttien ajatuksena on, että konsertin laatu pysyy korkeana. Ahonen toivookin, 

ettei orkesterin konserteilla olisi vain puhdasta viihdearvoa, vaan että 

ohjelmistopolitiikassa ja tekemisessä olisi enemmän kantaaottavuutta. (Ahonen 2019.)  

 

Ohjelmiston kantaaottavuudesta nousee esimerkkinä orkesterin vuonna 2018 tilaama 

säveltäjä Antti Auvisen teos Digital Madrigal. Teos perustuu videokollaasiin, jossa 

Yhdysvalloissa tehtyä veritekoa käsitellään kitaroiden kautta. Auvinen kehitteli ajatusta, 

jonka lopputuloksena oli hänen teoksensa. Teoksessa on siis selkeä kantaaottava polku, 

mutta se on myös mahdollista kuunnella absoluuttisena musiikkina, ”pelkkänä” 

musiikkina. Ihmisten annetaan itse oivaltaa asioita; suoraa syöttämistä ja moralisointia 
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kartetaan. Polku avataan kylläkin käsiohjelmassa, mutta kuulija voi itse päättää, haluaako 

syventyä tarkemmin teoksen taustoihin. (Ahonen 2019.)  

 

Absoluuttisen musiikin käsite liittyy ajatukseen musiikista muusta maailmasta täysin 

irrallisena ilmiönä, joka ei ole sidoksissa aikaan, paikkaan tai ihmisiin. Tämä onkin 

monen klassisen musiikin puolustajan ydinargumentti, kuten esimerkiksi Johnsonilla ja 

Kramerilla. Absoluuttisuuskäsitys on ollut esillä myös syksyn 2019 julkisessa 

keskustelussa klassisen musiikin tasa-arvosta: osa keskustelijoita oli sitä mieltä, ettei sillä 

ole väliä, kuka on säveltänyt musiikin. Voidaan tietenkin kyseenalaistaa, onko mitenkään 

mahdollista, että ihmisten luoma ja tietyssä ajassa ja paikassa esittämä musiikki on 

mahdollista irrottaa kontekstistaan.  

 

Sorjosen tutkimuksessa organisaatioilla on yhteinen uskomus medianäkyvyyden 

vaikutuksesta asiakkaiden toimintaan. Sen vaikutuksen uskotaan vaihtelevan esityksen 

lajin mukaan: viihteellisemmän ohjelmiston yleisömenestykseen medianäkyvyydellä 

uskotaan olevan vähäisempi vaikutus kuin muun ohjelmiston menestykseen. 

Korkeatasoisten esitysten ja esiintyjien uskotaan edesauttavan median huomion saamista. 

Pelkkä laatu ei kuitenkaan riitä, vaan medianäkyvyyden saamiseen uskotaan tarvittavan 

uusia ideoita, teoksia ja taiteilijoita, joilla olisi uutisarvoa. (Sorjonen 2004: 117–119.) 

Tapiola Sinfoniettassa ohjelmistosuunnittelulla ei suoraan yritetä kiinnittää median 

huomiota. Sen sijaan Ahonen uskoo, että jälleen orkesterin kokonaislaatu ja 

korkealaatuiset tai ehkä tunnetut vierailijat ovat keino herättää kiinnostusta. Korkean 

tason uskotaan houkuttavan sekä yleisöä että mediaa. (Ahonen 2019.) 

 

4.4 Muusikoiden hyvinvointi 

 

Ammattimuusikolle vakinainen orkesteripaikka on useimmiten unelmien täyttymys. 

Vuosikaudet samassa orkesterissa saman ylikapellimestarin kanssa voivat kuitenkin 

kääntyä puuduttaviksi, ja alkuinnostuksen jälkeen muusikko kyllästyy ja on enää ”vain 

töissä”. Lopputuloksena voi olla virttynyt esitys ja lopulta yleisönkin kiinnostus lopahtaa.  

 

Ahosen mukaan Tapiola Sinfoniettassa on tiedostettu tämä riski, minkä takia hallinnossa 

pyritään pitämään orkesterin toiminta muusikoille mahdollisimman kiinnostavana. Hän 

kokee muusikoiden tyytyväisyyden ehdottoman tärkeänä. (Ahonen 2019.) Jotakuta 
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saattaisi kaihertaa esimerkiksi se, että joutuu tekemään yleisötyötä tavanomaisen 

orkesterityön lisäksi. Tämän takia orkesterihallinto on Sivulan mukaan pyrkinyt 

tekemään yleisötyöstä mahdollisimman mutkatonta. Muusikoilla on vapaat kädet tehdä 

yleisötyötä ja he saavat päättää itse yleisötyön sisällöistä ja ehdottaa mielekkäitä kohteita. 

Jokaisen kanssa käydään yksilöllisesti läpi, mitä tämä voisi tehdä yleisötyön saralla ja 

mihin vaiheeseen espoolaista elämää haluaisi vaikuttaa. (Sivula 2019.) ”Tulee vähän 

merkitystä sille omalle työlle ehkä enemmän ja yleisö tulee lähemmäs.” (Sivula 2019.) 

 

Saman vapauden mahdollistaa Tapiola Sinfoniettan organisaatiorakenne. Se, että 

taiteellisen itsevaltiaan sijaan ohjelmistosta päättää orkesterin muusikoista koostuva 

taiteellinen johtoryhmä, tuo varmasti mielekkyyttä työntekoon. Orkesterimuusikoiden 

työolosuhteisiin, terveyteen ja työhyvinvointiin paneutuvassa tutkimuksessa on ilmennyt, 

että muun muassa vapaus tulkita musiikkia omalla tavallaan vaikuttaa paljon muusikon 

viihtymiseen työssä (ks. Rissanen 2019: 9). Myös taiteellisten partnerien valinnassa 

ensimmäisenä kriteerinä Ahonen mainitsi, että tämän tulee tulla toimeen orkesterin 

kanssa ja olla mukava yhteistyökumppani (Ahonen 2019). Myös Ruhkala pitää hyvää 

ilmapiiriä tärkeänä ja sen uskotaan välittyvän myös yleisölle soiton kautta (Ruhkala, 

2019).  

 
Mä uskon siihen, että jos se orkesteri itse kokee saavansa siitä työstä paljon ja 
hallintohenkilökunta myös, niin sit sitä kautta […] se sellainen hyvä ilmapiiri [välittyy] 
myös asiakkaille ja kuulijoille […] (Ahonen 2019). 

 

4.5 Yleisö 

 

Kulttuurilaitosten on tärkeää tuntea yleisönsä pystyäkseen tarjoamaan tälle 

mielenkiintoista sisältöä, joka saa palaamaan kyseisen laitoksen tarjonnan äärelle. Vaikka 

sinfoniaorkesterit tarvitsevat ennen pitkää uutta yleisöä, on keskeistä onnistua pitämään 

huolta myös olemassa olevasta yleisöstä. Yleisön tuntemuksessa ovat apuna erilaiset 

yleisötutkimukset. 

 

Helena Ruhkala kertoo, että Tapiola Sinfoniettassa hankitaan tietoa yleisöstä 

hyödyntämällä Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n yleisötutkimusten tuloksia, minkä lisäksi 

yleisöpalautetta kerätään satunnaisissa konserteissa. Eri palautekanavina toimivat 

fyysinen palautelaatikko konserttipaikoilla ja verkkosivujen palautelinkki, minkä lisäksi 
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satunnaista palautetta annetaan oma-aloitteisesti sähköpostitse ja kasvotusten. (Ruhkala 

2019.) 

 

Suomen Sinfoniaorkesterit ry tilasi tutkimuksen jäsenorkestereidensa konserttikävijöistä 

sekä niistä, jotka käyttävät vapaa-aikansa toisella tapaa. Tutkimus suoritettiin vuonna 

2015 ja siitä tehtiin seuranta vuonna 2018. Vuoden 2015 tutkimuksen perusteella 

suomalainen yleisö sinfoniakonserteissa on kohtalaisen varttunutta ja korkeasti 

koulutettua: 89 prosenttia vastanneista oli yli 41-vuotiaita ja suurin ikäryhmä oli 61–70-

vuotiaat (Ahomäki, Müller & Partanen 2015). Ikäjakauma ja koulutustausta on pysynyt 

kutakuinkin samanlaisena vuonna 2018 (Ahomäki, Laukkanen & Partanen 2019a). 

 

Espoon kaupunginorkesterin konserteissa ikäjakauma on valtakunnallisella tasolla, 

vaikkakin viime aikoina Ruhkala on ollut huomaavinaan, että suurin ikäryhmä lähtisi 

ennemminkin 51-vuotiaista ylöspäin, kun aiemmin suurin yleisöryhmä koostui yli 60-

vuotiaista. Suuri osa yleisöstä on korkeasti kouluttautunutta, ja etenkin naiset ovat 

löytäneet tiensä konserttiin. Pariskuntia käy myös paljon, minkä lisäksi ystäväporukoiden 

määrä on lisääntynyt. Yleisö tulee enimmäkseen Tapiolan alueelta ja muuten Espoosta 

sekä laajemmin Uudeltamaalta. (Ruhkala 2019.) 

 

Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n teettämässä tutkimuksessa vuonna 2015 suurin osa 

yleisöstä oli konsertin toteuttavan orkesterin vakioasiakkaita, vaikkakin kohtalaisen harva 

omisti kausikortin (Ahomäki, Müller & Partanen 2015). Vuonna 2018 kyselyyn 

vastanneista 70 prosenttia koki olevansa kyseisen orkesterin vakioasiakas ja 

kolmanneksella oli kausikortti (Ahomäki, Laukkanen & Partanen 2019a). Ruhkalan 

mukaan Tapiola Sinfoniettan tärkein asiakasryhmä on kausikorttiasiakkaat, ja orkesterille 

on uuden yleisön haalinnan ohella erittäin tärkeää pitää huolta jo olemassa olevasta 

yleisöstä. Kausikorttilaisista pidetään huolta henkilökohtaisen markkinoinnin avulla, 

kuten paperisella kausikirjeellä. Ruhkalan mukaan ajatuksena on pitää nykyasiakkaat 

vireinä tarjoamalla heille vanhan tutun sisällön lisäksi uutta pureksittavaa. (Ruhkala 

2019.) 

 

Moni ei kuitenkaan välttämättä käytä kulttuuripalveluja. Syitä voi olla monia: voi hyvin 

olla, että oma sohva vie voiton konsertilta. Siihen vaadittava ajallinen ja rahallinen 
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investointi ei aina tunnu sen arvoiselta. Ahosen mukaan myös Tapiola Sinfoniettassa on 

tiedostettu muun elämän vaikutus päätökseen tulla konserttiin (Ahonen 2019).  

 
No toi on kyl totta, et Netflix vois olla […] suurimpia kilpailijoita itseasiassa. […] Et 
tota, en mä osaa sanoa, että löytyiskö sieltä niitä kilpailijoita. Et totta kai ne houkuttelee 
ja vie ihmisiltä vapaa-aikaa siihen suuntaan, mut meidän täytyy yrittää saada se oma 
osuutemme. Mutta mä oon aika luottavainen, et kyl me säilytään tässä […] kilpailussa 
mukana. (Ahonen 2019.) 

 

On tärkeää tuntea niiden ihmisten näkemyksiä sinfoniakonserteista, jotka eivät niihin 

osallistu. Suuri osa Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n teettämään kyselyyn vastanneista ei 

ollut käynyt klassisen musiikin konsertissa viimeisen vuoden aikana. Vastanneilla oli 

vaatimattomampi koulutustausta kuin konserteissa käyvillä. Kuitenkin noin puolet olivat 

kiinnostuneita käymään konsertissa. (Ahomäki & Partanen 2015.) Seurantatutkimuksessa 

ilmeni, että yli puolet vastaajista ei ollut tietoisia kotipaikkakunnallaan järjestettävistä 

klassisen musiikin konserteista. Tunnettuus oli heikompaa etenkin nuorten, vähemmän 

kouluttautuneiden ja maan eteläosissa asuvien keskuudessa. Tunnettuus on heikentynyt 

kokonaisuudessaan kolmessa vuodessa. (Ahomäki, Laukkanen & Partanen 2019b.) 

Orkesterien näkökulmasta tämä on kohtalaisen huolestuttavaa. 

 

Vuonna 2018 reilu puolet piti mahdollisena, että voisi osallistua orkesterin konserttiin 

tulevaisuudessa. Avoimimpia konsertissa käymiselle olivat nuoret, pääkaupunkiseudulla 

ja Pohjois-Suomessa asuvat sekä korkeamman koulutusasteen suorittaneet ihmiset. 

Edulliset liput, kiinnostavat konserttisisällöt sekä seuran saaminen mainittiin 

mahdollistavina tekijöinä. Vastaajia kiinnostivat eniten pop-, rock- ja iskelmäkonsertit. 

Avoimissa palautteissa toivottiin klassisen musiikin tuomista nykyaikaan muun muassa 

soittamalla sovituksia nykykappaleista, tuomalla metalli- ja populaarimusiikkia esityksiin 

tai esittämällä esimerkiksi pelimusiikkia. (Ahomäki, Laukkanen & Partanen 2019b.)  

 

4.5.1 Yleisön saavuttaminen 

 

Kuinka uusi ja jo olemassa oleva yleisö saavutetaan ja houkutellaan osallistumaan 

konserttiin? Nykypäivänä konserttisalia on lähes mahdotonta saada täytettyä ilman 

markkinointia, joka on merkittävässä roolissa myös uuden yleisön houkuttelun kannalta. 

Markkinointitoiminnossa johdatellaan organisaation ja asiakkaan välisiä suhteita eli 

liitetään asiakasnäkökulma tuotteen muotoiluun, laatuun ja lisäpalveluihin, mikä parantaa 
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sekä taloudellista tuloksellisuutta että asiakassuhteita ja uusien tuotteiden kehittämisen 

tuloksellisuutta (Ks. Sorjonen 2004: 19). 

 

Tutkija Bonita Kolbin mukaan vahva julkinen tuki on mahdollistanut sen, että 

kulttuuriorganisaatiot ovat saaneet elää kohtalaisen turvassa markkinoiden karulta 

todellisuudelta ja tämän myötä voineet turvautua suhteellisen yksinkertaisiin 

markkinointikeinoihin riittävän yleisömäärän houkuttelemiseksi. (Kolb 2013: vii.) Yksi 

esimerkki tästä on muutamia vuosia sitten Wienissä ollut mustavalkoinen juliste, jossa ei 

ollut mitään muuta kuin orkesterin nimi, kapellimestari, säveltäjät sekä konsertin aika ja 

paikka. Visuaalisuus ja mainoslauseet puuttuivat, sillä niille ei ilmeisesti ollut tarvetta. 

Klassisen musiikin markkinointia on perinteisesti tehty varsin henkilölähtöisesti, mikä 

tietysti vaatii sen, että mainoksen näkevä ihminen tuntee klassisen musiikin maailmaa. 

Sisältölähtöinen markkinointi voisikin olla yksi keino saada ei-kävijöitä konserttisaliin.  

 

Keskeistä taiteen markkinoinnissa on ymmärrys siitä, millä perusteella kulttuuria 

harrastavat tekevät valintansa. Syyt kuluttaa kulttuuria ovat moninaiset: valintoihin voi 

vaikuttaa mielenkiinto tiettyä taidemuotoa tai taiteilijaa kohtaan, halu osallistua 

sosiaaliseen rituaaliin tai halu irrottautua arjesta tai tulla haastetuksi. (Kolb 2013: 70.) 

Kulttuuritapahtumien valintaan vaikuttavat sekä henkilön sisäiset että ulkoiset seikat 

(Kolb 2013: 78).  

 

Asiakkaan kulttuuritottumuksiin vaikuttavat tämän arvot, uskomukset ja persoonallisuus. 

Kolb määrittää arvon pysyvänä uskomuksena siitä, millainen käytös on hyväksyttävää ja 

millainen taas ei. Palveluntarjoajan tulee tunnistaa nämä onnistuakseen markkinoinnissa. 

Esimerkiksi henkilö, joka saattaa vahvojen perhearvojensa johdosta haluta harrastaa 

kulttuuria perheensä kanssa, mahdollisesti innostuu lapsille suunnatuista tapahtumista. 

Lisäksi saatetaan esimerkiksi ajatella, että tapahtumissa käyminen on arvostettavaa ja 

taide on hyvästä ja nautittavaa. Toisiin saattaa vaikuttaa uskomus siitä, että 

taidetapahtumissa käymisellä ylläpidetään tai korotetaan sosiaalista statusta. Ihmisten 

osallistumattomuuteen voivat vaikuttaa uskomukset taiteen elitistisyydestä, tylsyydestä 

ja kalliista hinnasta. (Kolb 2013: 78–79; Ahomäki & Partanen 2015; Ahomäki, 

Laukkanen & Partanen 2019b.)  
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Ulkoisina kulttuurin kulutustottumuksiin vaikuttavina seikkoina voidaan pitää 

koulutusta, perhetaustaa, sosiaalista asemaa tai sosiaalisia ryhmiä. Korkeasti koulutetut 

ovat olleet perinteisesti ahkeria taiteen kuluttajia. Perheessä harrastetun kulttuurin määrä 

ei välttämättä ole suoraa vaikututa jälkikasvun kulttuurin kulutukseen aikuisena, mutta se 

on kuitenkin todennäköisempää, että kulttuuria harrastavasta perheestä tuleva jatkaa 

samaa linjaa aikuisiällä kuin päinvastaisessa tilanteessa. Sosiaalisiin ryhmiin 

kuuluminen, oli kyseessä sitten urheilujoukkue tai nuorison alakulttuuria harrastava 

ryhmä, edellyttää ryhmän sääntöjen noudattamista enemmän tai vähemmän. Jos taiteen 

harrastaminen ei ole hyväksyttävää tai tarpeeksi ”siistiä”, sen harrastaja voi jäädä ryhmän 

ulkopuolelle. (Kolb 2013: 79–83.) 

 

Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n teettämän tutkimuksen mukaan konserteissa käydään 

niiden elämyksellisyyden vuoksi. Sinne tullaan, koska siellä on kaunista ja hienoa 

kuunneltavaa ja katseltavaa. Myös aikaisemmilla osallistumisilla ja mielenkiinnolla 

kyseistä orkesteria kohtaan on paljon painoarvoa. Kaiken kaikkiaan suurimmalle osalle 

konserttikokemus on ollut innostava ja myönteinen ja se on tarjonnut mahdollisuuden 

rentoutua ja irtautua arjesta. Monet vakuuttivat käyvänsä kyseisen orkesterin konsertissa 

myös jatkossa. (Ahomäki, Müller & Partanen 2015.)  

 

Vuoden 2018 tutkimuksen mukaan kokonaiselämyksellä oli merkittävin vaikutus 

konserttiin osallistumiseen. Konsertista teki elämyksellisen sen laatu, mahdollisuus 

rentoutumiseen ja arjesta irtautumiseen sekä innostava ja myönteinen kokemus. 97 

prosenttia eli käytännössä kaikki olivat tyytyväisiä kokemukseensa. Ennakko-odotukset 

ylitettiin, ja 94 prosenttia arveli käyvänsä konserteissa jatkossakin. Konserttiarvostelu oli 

vaikuttanut lähestulkoon kaikkien vastaajien osallistumiseen joko positiiviesti tai ei 

lainkaan. (Ahomäki, Laukkanen & Partanen 2019a.) Ruhkalan mukaan Tapiola 

Sinfoniettassakin pyritään tarjoamaan yleisölle kokonaiselämystä väliaikatarjoiluja 

myöten, ja onkin huomattu, että yhä useammat ovat alkaneet käyttää niitä. (Ruhkala 

2019.) 

 

Teikarin mukaan osallistumisen syistä tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet, ettei ihmisten 

pois jääminen kulttuuri-instituutioiden ohjelmatarjonnasta johdu välttämättä 

taloudellisista, maantieteellisistä tai psykologisista esteistä vaan lähinnä ajan tai 

kiinnostuksen puutteesta (Teikari 2017: 16). Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n teettämässä 
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tutkimuksessa syiksi olla osallistumatta klassisen musiikin konsertteihin mainittiin 

lippujen kalleus ja tilaisuuden elitistisyys. Vastaajat toivoivat kynnyksen madaltamista 

konsertteihin. (Ahomäki & Partanen 2015.) Vuonna 2018 konserttiin tulemista esti 

kaikessa yksikertaisuudessaan kiinnostuksen puute. Tämän lisäksi mielikuvat 

pukukoodeista, elitistisyydestä ja tarjonnan yksinkertaisuudesta pienensivät kiinnostusta 

osallistua konserttiin. Osa vastaajista sanoi kylläkin pitävänsä klassisesta musiikista, 

mutta koki jonkin muun tyylilajin itselleen tärkeämmäksi. (Ahomäki, Laukkanen & 

Partanen 2019a; 2019b.)  

 

Kyselyyn vastanneet toivoivat enemmän tietoa siitä, mitä konsertissa on odotettavissa 

sekä mahdollisuutta tutustua musiikkityyliin pienimuotoisemmin ja makupalojen 

muodossa itselleen tutummissa ympäristöissä, kuten ostoskeskuksissa tai puistoissa. 

Konkreettisina keinoina mainittiin hintakampanjat, aloittelijan tutustumistilaisuudet sekä 

elämyksellisyyden tuominen. Työpaikan, järjestön tai muun yhteisön kautta järjestettävät 

tutustumismahdollisuudet kiinnostivat myös. Sosiaalinen tuki oli myös tärkeä. 

Omaehtoinen ensi askel tuntui vaikealta, mutta kaverin kanssa voisi lähteä avoimin mielin 

liikkeelle. (Ahomäki & Partanen 2015.) Vuonna 2018 konsertteihin toivottiin liitettävän 

ajankohtaisuutta ja asiakaslähtöisyyttä. Lisäksi orkestereiden imagoa pidettiin 

vanhanaikaisena ja mainonnan osalta kehotettiin siirtymään nykyaikaan. (Ahomäki, 

Laukkanen & Partanen 2019b). Ruhkala pitää tärkeänä, että ”vastataan niiden ei-

kävijöiden huutoon” (Ruhkala 2019).  

 

Tutkimuksissa on ilmennyt, että nuorempi yleisö haluaisi osallistavampaa sisältöä 

klassisen musiikin konsertteihin. Myös etäinen suhde esiintyjään voi häiritä muiden 

genrejen konsertteihin tottuneita, joissa artistin suhde yleisöön voi olla hyvinkin erilainen 

kuin mitä klassisen musiikin konsertista usein on. (Ks. Dobson 2010: 111–112). Myös 

Kolb kirjoittaa, ettei nuorempi sukupolvi ole enää kiinnostunut passiivisesta 

taidekokemuksesta, vaan haluaa osallistavampia sisältöjä. Kärjistetysti ajatellen 

keskittymiskyky voi joutua koetukselle, kun on tottunut sosiaalisen median 

mahdollistamaan välittömään responsiivisuuteen. (Kolb 2013: 70.) Ruhkalan mukaan 

Tapiola Sinfoniettassa on viime aikoina panostettu vahvasti nuoriin sillä ajatuksella, että 

samalla panostetaan tulevaisuuden yleisöön, etenkin yleisötyön saralla (Ruhkala 2019).  
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Teknologisen kehityksen siivittämät sosiaaliset muutokset ovat vaikuttaneet myös 

kulttuuriorganisaatioiden toimintaan. Teknologian käyttäjät voivat nyt helposti luoda ja 

jakaa omia kulttuurisisältöjään, mikä on syönyt kulttuuriorganisaatioiden perinteistä 

portinvartijan roolia. Ne eivät enää johda keskustelua taiteesta, vaan ovat yksi siihen 

osallistuvista tahoista. Nyt muun muassa bloggareilla on kohtalaisen paljon valtaa etenkin 

nuorten keskuudessa; heidän enemmän tai vähemmän asiantuntevia mielipiteitä 

kuunnellaan. (Kolb 2013: 3.) Blogiyhteistöitä kulttuurialalla on tehnyt muun muassa 

Suomen Kansallisooppera Sara Tickle -blogin kanssa (Sara Vanninen 2015). 

Teknologian kehityksen synnyttämä jakamisen kulttuuri on tehnyt viestinnästä entistä 

horisontaalisempaa (Kolb 2013: 3). Viesti ei kulje aina ylhäältä alas, vaan asiakkaat 

vaihtavat informaatiota keskenään. Asiakkaiden synnyttämä markkinointi, suositus, on 

yksi tehokkaimmista markkinointikeinosta. (Kolb 2013: viii.) Suosituksen painoarvo 

korostui Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n teettämässä tutkimuksessa ihmisistä, jotka eivät 

käy konsertissa: suositus oli toiseksi halutuin tapa saada tietoa konsertista 

sanomalehtimainoksen jälkeen (Ahomäki & Partanen 2015).  

 

Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n teettämän yleisötutkimuksen mukaan myös perinteiset 

markkinointikeinot näyttäisivät purevan konserteissa kävijöihin. Vuonna 2015 tieto 

konserteista saatiin tavallisimmin orkesterin esitteistä ja sanomalehtimainoksista. 

Tärkeitä viestintäkanavia olivat myös verkkosivut ja tutun suositus. Orkestereiden 

uutiskirjeistä ja sosiaalisen median kautta toivottiin lisää informaatiota. (Ahomäki, 

Müller & Partanen 2015.) Vuonna 2018 esite oli edelleen suosituin keino hankkia tietoa 

konsertista, toinen oli kausikortin hankinta. Kausikortteihin sisältyy yleensä 

orkestereiden kauden kaikki konsertit. Sosiaalisen median kanavat syrjäyttivät 

sanomalehtien menopalstat tiedonsaantikanavana. (Ahomäki, Laukkanen & Partanen 

2019a.) Ne, jotka eivät käy klassisen musiikin konserteissa, näkivät sosiaalisen median 

alustat hyödyllisimpänä markkinointikanavana, ja näistä erityisesti Facebookin. 

Orkestereiden näkyvyydessä ja markkinoinnissa nähtiin kehittämisen varaa (Ahomäki, 

Laukkanen & Partanen 2019b). 

Tapiola Sinfoniettan markkinoinnissa hyödynnetään kaikkia yllä mainittuja keinoja. 

Kausiesite on erittäin tärkeä markkinointiväline, monelle kausikorttilaiselle oikeastaan 

ehdoton tietolähde. Tämän lisäksi Ruhkala hyödyntää perinteistä printtimainontaa, ja 
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asiakkaille lähetetään säännöllisesti uutiskirjeitä joko paperisena tai sähköisenä riippuen, 

onko vastaanottajalla sähköpostiosoitetta. (Ruhkala 2019.) Nykypäivän elinehto on 

käyttää digitaalisia kanavia ja näkyä sosiaalisessa mediassa. Ruhkala kertoo, että Tapiola 

Sinfonietta on kehittänyt kanaviaan toimintaympäristön muutosten myötä (Ruhkala 

2019.) Verkkosivujen lisäksi orkesterilla on sosiaalisen median kanavissa tällä hetkellä 

tilit Facebookissa, Instagramissa, YouTubessa ja Twitterissä (Tapiola Sinfonietta 2019a.) 

Petra Rönkä on tutkinut klassisen musiikin markkinointiviestintää sosiaalisessa mediassa. 

Rönkä (2015: 34–51) erotteli sisällönanalyysillä Jyväskylä Sinfonian sosiaalisen median 

sisällöistä kolme luokkaa: informaatio, jaetut sisällöt ja tilannekuvaukset. Informaatio 

käsitti tietoa tapahtumista, taiteilijoista, ohjelmistosta ja lipuista. Jaetuissa sisällöissä oli 

omien sisältöjen lisäksi näitä täydentävien muiden tahojen artikkeleita ja uutisia, 

kritiikkejä sekä orkesteriin liittyviä esiintymisiä televisiossa ja radiossa. Kolmas luokka, 

tilannekuvaukset, käsitti kuvaukset orkesterista ja organisaatiosta sekä muusikkoesittelyt.  

 

Tapiola Sinfoniettassa hyödynnetään kohdennettua markkinointia. Tähän on kehitetty 

vakiintuneet käytännöt, kuten esimerkiksi ympärivuotiset kampanjat. Tästä esimerkkinä 

Ruhkala mainitsee 30-vuotiaille tarkoitetun vapaalipun, jonka muutama vuosi sitten 30-

vuotisjuhlaansa viettänyt orkesteri halusi tarjota saman ikäisille konserttikävijöille. 

Tämän lisäksi orkesteri harjoittaa ristiinmarkkinointia muiden kulttuuritoimijoiden 

kanssa. (Ruhkala 2019.) Ristiinmarkkinoinnilla tarkoitetaan yhteistyökumppaneiden 

markkinointia toisistaan, kuten esimerkiksi festivaalilla esiintyvän orkesterin 

markkinointia festivaalin puolelta ja vastineena orkesterin tekemää markkinointia 

festivaalista.  

 

4.5.2 Yleisötyö 

 

Yleisötyö on yksi keino lähentää kulttuurilaitosta sen yleisön kanssa. Kirjallisuudessa 

käsite on ymmärretty useilla tavoilla. Yleisötyön käsitteellä voidaan tarkoittaa laitoksen 

kävijämäärän kasvattamista, suhteen syventämistä nykyisiin kävijöihin tai nykyisten 

kävijöiden sitouttamista pitkäaikaisen suhteen luomiseksi. Nobuko Kawashima 

luokittelee yleisötyön neljään tyyppiin: kulttuuriin osallistamiseen, laajennettuun 

markkinointiin, maun kehittämiseen ja kasvatuksellisiin toimenpiteisiin. (ks. Sorjonen & 

Sivonen 2015: 15.) 
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Kulttuuriin osallistamisella Kawashima tarkoittaa yleisötyötä, jolla on sosiaalipoliittinen 

luonne. Se kohdistuu ryhmiin, jotka eivät sosiaalisten syiden takia osallistu 

kulttuuritilaisuuksiin. Myöhemmin Kawashiwa on korvannut kulttuuriin osallistamisen 

laitoksen ulkopuolelle suuntautumisena ja eritellyt yleisötyöstä toiminnan, joka pyrkii 

parantamaan yksilöiden ja yhteisöjen elämänlaatua ja käynnistämään myönteisen 

sosiaalisen uudistumisen tai muutoksen. Laajennettu markkinointi kohdistuu ihmisiin, 

jotka eivät vielä osallistu taidetapahtumiin, mutta ovat kuitenkin erittäin todennäköistä 

yleisöä. Keinoina käytetään suostuttelua ja esimerkiksi erikoisalennuksia. Kawashimalle 

yleisötyö edustaa ydinkohdemarkkinan ulkopuolella olevien ihmisten taivuttelemista 

taiteen äärelle. Yleisötyötyypeistä maun kehittäminen viittaa toimenpiteisiin, joilla 

pyritään kehittämään olemassa olevan yleisön makua. Neljäs yleisötyötyyppi 

yleisökasvatus keskittyy maun kehittämisen tavoin olemassa olevaan yleisöön, mutta sen 

päämääränä on yrittää lisätä yleisön ymmärrystä ja nautintoa taiteesta, jota se kuluttaa. 

Näin ollen tämä liittyy yleisön kokemuksen laatuun. (Ks. Sorjonen & Sivonen 2015: 16–

17.) 

 

Yleisötyöhön yhdistetään luonnollisesti ajatus hyvinvointitaiteesta – ajatus taiteesta 

kokijalleen hyvinvointia lisäävänä välineenä. Kunnissa kulttuurimenot asetetaan helposti 

vastakkain terveys- ja sosiaalimenojen kanssa, vaikka useat tutkimukset osoittavat, että 

taide voi edistää hyvinvointia (WHO 2019). Taiteen hyvinvointivaikutuksiksi lasketaan 

esimerkiksi taiteen ja kulttuurin yhteydessä tapahtuva yhteisöllisyys, osallistumisen 

kokemukset sekä kohtaamiset eri ihmisten välillä (Teikari 2017: 11).  

 

Oletus siitä, että taide tuottaa hyvinvointia voi vaikuttaa siihen, kuinka taiteen sisällöt, 

rahoituksen kriteerit, paikka yhteiskunnassa ja olemassaolon oikeutus määritellään ja 

perustellaan. Esimerkiksi Taiteen edistämiskeskuksella on kohdennetut apurahansa 

taiteen saatavuutta, saavutettavuutta ja taiteen lisäämistä hyvinvoinnin edistämiseksi 

tähtääville hankkeille (Taiteenedistämiskeskus 2019). Ahosen mukaan Tapiola 

Sinfoniettan päärahoittaja Espoon kaupunki kokee yleisötyön merkittäväksi (Ahonen 

2019). 

 
Kyllä meidän täytyy aika tarkkaan katsoa se, että me vastataan […] omistajan 
tarpeisiin, kaupungin ja valtion tarpeisiin. […] Ja esimerkiksi meidän yleisötyö on 
selkeästi sitä, ja me teemme sitä mielellään itsekin, mutta se on myös Espoon 
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kaupungilla hirveän tärkeäksi koettu asia niin kyllä se tarkoittaa silloin sitä, että me 
myöskin panostamme siihen, koska rahoittaja […] toivoo sitä. (Ahonen 2019.) 

 

Tapiola Sinfoniettassa yleisötyö on leivottu orkesterin rakenteisiin, sen menot pystytään 

kattamaan kaupungin antamalla rahalla, eikä se Ahosen mukaan juurikaan vaadi 

lisärahoitusta. Lasten ja nuorten toimintaan saadaan Espoon kaupungilta lisärahoitusta, ja 

Suomen kulttuurirahasto tukee Taidetestaajat-hanketta, jossa kaikki Suomen 

kahdeksasluokkalaiset viedään kulttuurin äärelle kolmen vuoden aikana. (Ahonen 2019.) 

Yleisötyön tuotannoista vastaa tuottaja Miina Sivula, joka pestinsä aloitettuaan on 

kehittänyt orkesterin yleisötyötä. Sivulan mukaan Tapiola Sinfoniettassa yleisötyö oli jo 

merkittävä osa orkesterin toimintaa ennen häntä, mutta se jakautui vain osalle 

muusikoista, jotka saivat työstä erillisen korvauksen. Nykyään orkesterin kaikki muusikot 

osallistuvat yleisötyöhön ja käyttävät siihen työehtosopimukseen liittyvän 

kilpailukykysopimuksen mukaiset työtunnit. (Sivula 2019.) 

 

Aineiston perusteella Tapiola Sinfoniettassa näyttäisi toteutuvan Kawashiman 

ensimmäinen yleisötyötyyppi eli kulttuurin osallistaminen ja suuntautuminen laitoksen 

ulkopuolelle. Tapiola Sinfoniettan yleisötyö tunnetaankin etenkin sen sairaalatoiminnasta 

ja sen muusikoista seitsemän on kouluttanut sairaalamuusikoksi. Sivula kertoo, että myös 

muut muusikot esiintyvät sairaaloissa, mutta koulutuksen käyneet toimivat sairaaloissa 

laajemmilla oikeuksilla, eli esiintyvät potilashuoneissa, kun muut esiintyvät lähinnä 

yleisissä tiloissa. Espoon kuntoutussairaala on merkittävä yhteistyökumppani, jossa 

muusikot esiintyvät säännöllisesti. (Sivula 2019.) 

 

Yleisötyön sisältö lähtee enimmäkseen muusikoista itsestään ja orkesterissa on pyritty 

tekemään siitä muusikoille mahdollisimman helppoa. Yleisötyön tarpeisiin on 

esimerkiksi tilattu vaihteleville kokoonpanoille valmiita sovituksia, jotka on helppo 

mennä soittamaan sellaisenaan. Sivulan mukaan tausta-ajatuksena on, että muusikko 

pärjäisi mahdollisimman vähällä harjoittelulla yleisötyön osalta. Myös esimerkiksi 

kamarimusiikkikonsertteja voidaan toisintaa sellaisenaan yleisötyössä. Kukin muusikko 

esiintyy yleisötyössä omalla tyylillään. (Sivula 2019.) 

 

Sivulan mukaan yleisötyöesitys sairaalassa voi edetä kohtalaisen spontaanisti. Mikäli 

kuulijoilta tulee toiveita, niitä voidaan soittaa yhteislaulukirjasta. Yleisön kanssa voi joko 
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ottaa enemmän kontaktia tai vain keskittyä soittamiseen. Jotkut yleisötyökäynnit voivat 

taas olla konserttimaisempia, kun esiintymään mennään isommalla porukalla. Sivula 

kertoo, että yleisötyötä voi tehdä myös tarttumatta lainkaan omaan soittimeen. Eräs 

orkesterin muusikko piti Espoon kirjastoissa keskustelutilaisuuksia, jossa hän soitti 

musiikkia levyltä ja keskusteli siitä kirjastokävijöiden kanssa. (Sivula 2019.)  

 

Orkesterissa toimii myös yhteisömuusikoksi kouluttautunut orkesterimuusikko, joka 

varhaiseläkkeellään keskittyy yleisötyöhön. Yhteisömuusikon erikoiskoulutus antaa 

valmiudet musiikkitoiminnan ohjaukseen musiikki-, sosiaali- ja terveysalalla. Tapiola 

Sinfoniettan yhteisömuusikko on erikoistunut työhön vanhusten ja kehitysvammaisten 

parissa ja tekee pitkäjänteisempiä projekteja yleisötyön saralla. Yhtenä tulevana 

projektina on kehitysvammaisille kohdennettu konsertti lippuineen ja 

väliaikatarjoiluineen. (Sivula 2019.)  

 

Pienimuotoisemman yleisötyön lisäksi on ollut erilaisia hankkeita yhteistyössä Espoon 

kaupungin kanssa. Näitä ovat esimerkiksi Espoon päiväkodeissa toteutettava 

Kulttuurikurkkaus-hanke, jota on pilotoitu useiden taidetoimijoiden kanssa. Ajatuksena 

on osoittaa eri taidepainotukset eri alueille ja tehdä yhteistyötä kyseisen alueen 

päiväkotien kanssa. Tämän lisäksi on Kulttuurineuvola-toiminta, jossa taidetoimijat 

vierailevat neuvoloissa. Vuonna 2019 orkesteri aloitti kolmivuotisen 

kummilapsiprojektinsa kohtuvauvakonserteilla tiettävästi ensimmäisenä maailmassa. 

(Sivula 2019.) Näiden esimerkkien valossa voi olettaa, että orkesterissa on aloitettu 

mahdollisen tulevaisuuden yleisön harjaannuttaminen. Sorjosen tutkimuksessa erityisesti 

lasten ja nuorten perehdyttäminen esitystaiteeseen koettiin tärkeänä. Tämä onkin näkynyt 

sivistyksellisesti kasvattavana ohjelmistona, johon on katsottu lukeutuvan esitystaiteen 

historian tunnetuimmat ja niin kutsutut klassikkoteokset sekä uudet ja harvoin esitetyt, 

mutta tärkeiksi koetut teokset. (Sorjonen 2004: 104.)  

 

Sivula pitää ensiarvoisen tärkeänä, ettei yleisötyö tunnu pakotetulta. Hän toteaa, ettei 

perinteisissä konserteissa esiintymään tottuneelle muusikolle ole välttämättä luontevinta 

jalkautua konserttisalin ulkopuolelle pienimuotoisempiin esiintymistilanteisiin. Jokaisen 

muusikon kanssa keskustellaan ja kartoitetaan yksilöllisesti, miten tämä haluaisi tehdä 

yleisötyötä. Kullekin esitetään aikajana, josta he voivat määrittää mihin vaiheeseen 

espoolaisen elämää haluaa vaikuttaa. Muusikoilla on kohtalaisen vapaat kädet 
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yleisöntyön tekemiseen, ja halutessaan he voivat toimia itse yleisötyökäyntiensä 

tuottajina. Vaikka yleisötyökäynnit on valmiiksi määritelty työlistassa, muusikko voi 

vapaasti tehdä yleisötyönsä jonain toisena ajankohtana. Sivula arvelee, että juuri 

muusikoiden nauttima luottamus sekä vapaus yleisötyön sisältöjen suhteen ovat 

vaikuttaneet muusikoiden positiiviseen suhtautumiseen uutta yleisötyökäytäntöä kohtaan. 

(Sivula 2019.) 

 

Haasteena Sivula kokee erityisesti jo olemassa olevalle yleisölle kohdennetun yleisötyön 

eli Kawashiman tyypeistä yleisön ja yleisön maun kehittämisen. Tapiola Sinfoniettassa 

olemassa olevalle yleisölle tarjotaan avoimia kenraaliharjoituksia ja taiteilijatapaamisia. 

Keski-ikäiset perheelliset tuntuvat jäävän myös katveeseen yleisötyön osalta. Sivula 

kokee tärkeäksi, että olemassa oleva yleisö saisi myös muunlaisia kokemuksia tavallisten 

konserttien lisäksi. (Sivula 2019.) 

 

On tärkeää pystyä vetämään raja yleisötyön ja keikkatoiminnan välille. Sivulan mukaan 

orkesteri saa jonkin verran kyselyitä organisaatioista, josko se voisi tulla tekemään 

yleisötyötä yhteyttä ottaneen organisaation juhliin tai muihin tilaisuuksiin. Sivula pyrkii 

pitämään yleisötyön keskiössä henkilökohtaisempia kohtaamisia, joita tapahtuu juuri 

esimerkiksi sairaalatyössä. Hän kuitenkin mainitsee, että mikäli tilaisuus liittyy tiiviisti 

espoolaisuuteen, kuten Tapiolan bussiterminaalin avajaiset, orkesteri katsoo sen 

yleisötyöksi. (Sivula 2019.) Välillä yleisötyön ja markkinoinnin suhde on häilyvä. 

Markkinointimateriaalia otetaan myös yleisökäynneille (Sivula 2019). 

 

Toisin kuin saattaisi helposti olettaa, Sivula kertoo, ettei paikkoja yleisötyölle aina ole 

kovinkaan helppo löytää ja niiden etsiminen on yllättävän aikaa vievää. Hoitolaitosten 

henkilökunnan vaihtuvuus hankaloittaa yhteyshenkilöiden löytämistä. Lisäksi 

sairaaloissa on omat prioriteettinsa, minkä takia muusikon tulo on esimerkiksi saatettu 

unohtaa. Muusikot voivat myös itse hyödyntää kontaktejaan esimerkiksi oman lapsen 

kouluun tai sukulaisen hoitolaitokseen yleisötyökohteiden kartoittamisessa. (Sivula 

2019.)  

 

Yksi pääasiallista yleisötyökohteista on Espoon kuntoutussairaala, josta otettiin yhteyttä 

ennen sairaalan avaamista. Sairaalan henkilökunta oli kuullut orkesterin 

sairaalamuusikoista ja kutsui muusikot tutustumaan sairaalan tiloihin ennen sen käyttöön 
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ottamista. Sairaalamuusikot vierailevat potilashuoneissa ja ottavat kontaktia ihmisiin. 

Vanhainkodeista otetaan yhteyttä yleisötyön tiimoilta ja kouluihin Sivula laittaa itse 

viestiä. (Sivula 2019.) 

 

Kaiken kaikkiaan Tapiola Sinfoniettan yleisötyö keskittyy viemään säveltaidetta sinne, 

missä sitä ei muuten ole ja niille, jotka eivät muuten pääse konsertteihin. Ajatuksena on, 

että orkesterin muusikot tekevät konsertteja, esiintyvät tai toimivat yhdessä espoolaisten 

kanssa siellä, missä espoolaisia on. (Sivula 2019.) Vaikka yleisötyötä voi laajennetun 

markkinoinnin muodossa pitää keinona hankkia uutta yleisöä, Ahosen mukaan se ei ole 

Tapiola Sinfoniettan ensisijainen päämäärä. Hän näkee yleisötyön pikemminkin tapana 

palvella yhteiskuntaa ja pääasiallista rahoittajaa eli Espoon kaupunkia. Ensisijaisesti 

pyrkimyksenä on nimenomaan kohdata ihmisiä ja tarjota rakennuskappaleita jokaisen 

kuulijan omaan elämään ja elämäntilanteeseen. (Ahonen 2019.) ”Rakennetaan siltaa 

meidän ja kaupunkilaisten välille mahdollisimman laajasti.” (Ahonen 2019.) 

 

4.6 Instituution tulevaisuus 

 

Tapiola Sinfonietta on klassisen musiikin instituutio. Instituution määritelmiä on 

monenlaisia ja ne voivat lähestyä kohdettaan hyvinkin eri näkökulmista. Näille kaikille 

yhteistä on näkemys siitä, että mikään sattumanvarainen, ainutkertainen tai täysin 

yksilöllinen toiminta, tapahtuma tai ilmiö ei voi olla instituutio (Heikkinen 2018: 7).  

 

Pysyäkseen kiinnostavana myös vastaisuudessa instituutio ei saa jämähtää paikoilleen. 

Uudistuminen edellyttää orkesterilta joustavuutta. Tapiola Sinfoniettan kohdalla tätä 

edesauttaa muun muassa orkesterin koko ja ikä. Vuonna 1987 perustettu orkesteri on yksi 

Suomen nuorimmista (Suomen Sinfoniaorkesterit ry 2019b), minkä ansiosta 

toimintakulttuuria ei Ahosen mukaan ole yhtä raskasta muuttaa (Ahonen 2019). 

Neljästäkymmenestäkolmesta muusikosta koostuvan orkesterin pienempi koko on 

Ahosen mielestä sallivampi erilaisten kokeilujen tekemiseen kuin satapäinen 

sinfoniaorkesteri, jossa on paljon enemmän työllistettäviä. Ahonen kokee instituution sitä 

haasteellisemmaksi, mitä isompi se on, sillä usein toimintakulttuurin muuttuminen on 

niissä hitaampaa. (Ahonen 2019.) Ruhkalan mukaan Tapiola Sinfoniettan muusikot ovat 

kokeilunhaluisia ja ”sukeltavat innokkaasti uuteen” (Ruhkala 2019). Orkesterihallinnossa 
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uskotaan, että tämä on sen ansiota, että orkesterilaiset saavat itse vaikuttaa orkesterin 

toimintaan. (Ahonen 2019; Sivula 2019.) 

 

Orkesteri ei kuitenkaan voi luottaa ainoastaan sisäisiin voimavaroihinsa uudistuakseen. 

Orkesterin on vaikea uudistua sisältä käsin, vaan sen tulee pystyä omaksumaan ideoita 

ulkopuolelta. Uudet ideat tulevat esimerkiksi uusien nuorten muusikoiden sekä 

vierailevien taitelijoiden muodossa.  

 
Se on sellanen, kaikkein, tai oikeestaan ainoo tapa. Ei orkesteri sieltä sisältä uudistu. 
Et kyl se uudistuu sillä tavalla, et siihen tulee uutta verta ulkopuolelta ja sitten se vesi 
vaihtuu tietyllä tavalla, tai mikä vaihtuukin, ulkopuolisten toimijoiden kautta. Muuten 
me ummehdutaan siihen omaan hyvyyteemme ja siihen omaan 
keskinkertaisuuteemme ja keskinäiseen kivaan. Ja sitä pitää varoa mahdollisimman 
pitkälle. (Ahonen 2019.)  

 

Nykyiset ratkaisut konserttiohjelmissa ovat purreet nyky-yleisöön, mutta kuinka on 

tulevaisuuden laita? Ahonen näkee klassisen musiikin vuosisatoja kestäneenä traditiona, 

jota orkesteri ylläpitää ja vie eteenpäin. Hänestä traditiota ei ole kuitenkaan tarpeellista 

toitottaa, vaan sitä pyritään välittämään ihmisille elämyksen kautta. (Ahonen 2019.) 

Traditiota pitää kuitenkin myös uudistaa. Uusi orkesterielämä täytyy itse määrittää. 

Ahonen näkee ratkaisuina eri musiikillisten aikakausien törmäyttämisen, uuden 

luomisen, ja uuden musiikin tekemisen, säveltämisen ja esittämisen tärkeinä, jotta asiat 

uudistuisivat. Ammennetaan perinteestä, mutta pyritään myös kohti uutta. (Ahonen 

2019.) 

 
Tietyllä tavalla uskon, että tämä klassinen musiikki, tai taidemusiikki, tai 
orkesterimusiikki, tai orkesterimaailma, kyllä mä uskon, että se pysyy hyvin pitkälle. 
En nyt osaa sanoa kuinka monta sataa vuotta, mutta uskon, että sitä täytyy kehittää 
koko aika. (Ahonen 2019.) 

 

Klassisen musiikin yleisö ikääntyy. Orkesterit ovat tiedostaneet tämän ja siksi alkaneet 

panostaa tulevaisuuden yleisöön jo perheen pienimmistä alkaen. Myös Tapiola 

Sinfoniettassa on kohdennettu toimintaa lapsiin. Orkesteri on tiettävästi ainoana 

maailmassa järjestänyt kohtuvauvakonsertteja. Vauvojen synnyttyä näistä tulee 

orkesterin kummilapsia, joille tarjotaan näiden kehitystasolle soveltuvia konsertteja. 

(Ruhkala 2019.) Tämän lisäksi lapsiyleisölle soitetaan neuvoloissa, päiväkodeissa ja 

kouluissa. Sivulan mukaan tavoitteena on, että mahdollisimman moni espoolainen lapsi 
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tietäisi, että näiden kotikaupungissa on sinfoniaorkesteri, jonka konserttiin voi mennä 

(Sivula 2019). 

 

Nuorison lisäksi on tärkeää hankkia niitä asiakkaita, jotka eivät ole koskaan löytäneet 

tietään konserttitaloon. Yleisötyön merkitys niin tapana hankkia uutta yleisöä kuin 

palvella yhteiskuntaakin tuskin vähenee tulevaisuudessa. Sivula onkin sitä mieltä, ettei 

yleisötyötä ainakaan voi missään nimessä vähentää (Sivula 2019). Orkestereiden tulee 

sisäistää, että se on olennainen osa kulttuuritoimintaa.  

 

Orkestereiden rahoitus on pystytty kattamaan valtiolta ja kunnilta tulevalta julkisella 

rahalla. Viimeaikaiset talouden heittelyt ovat kirvoittaneet keskustelua kulttuurin 

rahoituksesta ja omarahoituksen lisäämisestä. Julkinen raha on taannut orkestereille 

itsenäisyyttä ja tilaa kehittää toimintaa, kun on pystytty luottamaan vuosittain tulevaan 

avustukseen. Tapiola Sinfoniettassa koetaan, ettei yksityinen raha välttämättä pysty 

takaamaan toiminnanvapautta samassa määrin, kuin mitä julkinen tuki (Ahonen 2019). 

Yksityistä rahoitusta joudutaan todennäköisesti kuitenkin tulevaisuudessa miettimään. 

Ahonen ei kuitenkaan näe välittömiä myrskypilviä horisontissa ja uskoo yhä 

orkesteriperinteen jatkumoon (Ahonen 2019). 

En nyt osaa sanoa, kuinka monta orkesteria pysyy, kyllä mä luulen, että joitain 
orkestereita varmaan kuolee pois ja joitain tulee tilalle ja erilaisia toimintamuotoja 
tulee nykyisten mallien sijaan. Mutta sitten tietyllä tavalla mä uskon, että 
orkesterimusiikin perinne kyllä kantaa. (Ahonen 2019.) 

 

Vakiintuneilla klassisen musiikin instituutioilla elämä ei ehkä ole yhtä epävarmaa kuin 

vapaalla kentällä. Instituution linnakkeeseen ei silti pidä tuudittautua, vaan eteenpäin on 

aina pyrittävä kuitenkaan täysin hylkäämättä perinteitä. Ahosen mukaan 

toimintaympäristöä tulee pitää silmällä ja toimia etupainotteisesti (Ahonen 2019).  

 
Toimia sitten mielellään etupainotteisesti sen toimintaympäristön mukaan. Siihen 
tarvitaan ulkopuolisia agentteja ja vierailijoita, jotka ovat herkempiä näkemään, että 
missä menee uudet tuulet, ja sinne meidän on tietyllä tavalla mentävä ja seilattava 
sielläkin. Tuudittautuminen on ehkä pahinta. Et siihen ei pidä kyllä tuudittautua, ei 
missään nimessä. Se on kyllä sit lopun alku. (Ahonen 2019.) 
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5 Lopuksi  
 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millä keinoin klassisen musiikin orkesteri-

instituutio pitää itsensä kiinnostavana nykyajan laajalla kulttuurikentällä. Samalla 

käsiteltiin sitä, mitä sinfoniaorkesterin toiminta käsittää, millainen sen yleisö on ja kuinka 

orkesterin toimintaa pyritään uudistamaan. Lisäksi sivuttiin hieman orkestereiden 

tulevaisuudennäkymiä. Tutkimuskysymyksiin pyrittiin saamaan vastaukset laadullisella 

tapaustutkimuksella, jonka kohteena oli Tapiola Sinfonietta.  

 

Tutkimuksen aineistona toimi kolme teemahaastattelumenetelmällä suoritettua 

asiantuntijahaastattelua. Haastatteluihin vastasivat Tapiola Sinfoniettan vastaava 

intendentti Juha Ahonen, markkinointisuunnittelija Helena Ruhkala ja tuottaja Miina 

Sivula. Haastattelu koostui kuudesta teemasta, jotka olivat toimintaympäristö, 

taidemusiikin ala, yleisö, markkinointi, kilpailu ja oma toiminta. Haastattelutilanteessa 

muokkasin haastattelun rakennetta kunkin haastateltavan vastuualueen mukaan. 

Litteraateista ryhmittelin sisällönanalyysimenetelmällä kuusi tutkimuskysymyksiin 

juontavaa luokkaa: rahoitus, kilpailu, taiteelliset sisällöt, muusikoiden hyvinvointi, yleisö 

ja instituution tulevaisuus. 

 

Mikä siis tekee klassisen musiikin instituutiosta relevantin? Tutkimuksen kuluessa olen 

päätellyt kolme seikkaa, joilla voidaan perustella orkesterin olemassaoloa. Ensimmäinen 

on laatu, jonka käsite läpäisee koko orkesterin toiminnan ja johon pyritään niin 

taiteellisissa sisällöissä, vierailijavalinnoissa, markkinoinnissa kuin asiakaspalvelussakin. 

Toinen on yleisö ja kolmas yleisötyö, johon liitetään käsitys taiteen 

hyvinvointivaikutuksista sekä taidelaitosten velvollisuus palvella yhteiskuntaa 

konserttitoiminnan lisäksi myös muilla tavoin.  

 

Suomessa on pieneksi maaksi laaja kulttuurikenttä. Jo pelkästään ammattimaisia 

sinfoniaorkestereita on 15 kappaletta, joista pääkaupunkiseudulla toimii kolme. Tämän 

lisäksi ihmisten vapaa-ajasta kilpailee muiden klassisen musiikin toimijoiden lisäksi 

esimerkiksi teattereita, elokuvateattereita sekä festivaaleja laidasta laitaan. Siksi oma 

selkeä linja ja profiili auttavat erottautumaan vapaa-ajan kentällä ja ovat näin ollen 

relevanttiuden kannalta ehdottoman tärkeitä.  
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Sen lisäksi, että sinfoniaorkesteri ylläpitää vuosisatojen yli kattavaa länsimaisen 

taidemusiikin traditiota, on hyvä muistaa, että ammattiorkesteri on myös 

asiakaspalveluinstituutio. Konsertteja on tarkoitus soittaa yleisölle ja siksi sitä on tärkeää 

palvella mahdollisimman hyvin. Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n teettämän tutkimuksen 

mukaan suuri osa yleisöstä on sanonut tulevansa konserttiin kokonaiselämyksen perässä. 

Tämän johdosta antoisan konsertin lisäksi myös ulkoisilla puitteilla on merkitystä. 

Elämys ei rajoitu pelkkään musiikkiesitykseen, vaan se alkaa jo lipun ostosta ja päättyy 

konserttitalosta poistumiseen. Hyvä konserttitila tarpeeksi keskeisellä paikalla jouhevan 

asiakaskokemuksen lisäksi saa asiakkaan myös palaamaan. Pienillä lisäpalveluilla, kuten 

esimerkiksi väliaikatarjoiluilla, voi olla yllättävän paljon painoarvoa illan 

onnistumisessa. Tapiola Sinfoniettassa onkin pyritty kannustamaan yleisöä 

hyödyntämään koko Espoon kulttuurikeskuksen palvelukirjoa.  

  

Oletettavasti jokainen kulttuuritoimija toivoo mahdollisimman laajaa yleisöä. Mitä 

enemmän lippuja ostetaan, sitä suuremmat lipputulot. Orkesterimusiikista nauttii silloin 

mahdollisimman moni ja täydessä konserttisalissa myös tunnelma on korkealla. 

Yleisömäärä voi olla kulttuuritoimijalle yksi keino osoittaa tarpeellisuuttaan rahoittajille 

ja yhteiskunnalle. Yksi valtionosuustuen saamisen edellytyksistä on hakijan tarpeellisuus, 

ja mikä olisi suorempi tapa osoittaa tarpeellisuutensa kuin korkeat yleisöluvut? Orkesteri, 

jolla on suuri yleisö, on myös houkuttelevampi kohde mahdollisille yksityisille 

rahoittajille. Mitä suurempi yleisö, sitä laajempi näkyvyys mainostajalle.  

 

Millä keinoin yleisöä hankitaan? Yleisön saavuttaminen edellyttää sekä olemassa olevan 

yleisön että konserteissa käymättömien tuntemista. Sen lisäksi, että tuntee oman yleisönsä 

ja osaa pitää siitä huolta, on uuden yleisön hankinnan kannalta tärkeää selvittää myös 

niiden ihmisten ajatuksia, jotka eivät käy konserteissa. Saattaa olla toki haastavaa 

miellyttää olemassa olevaa yleisöä samalla, kun yrittää saavuttaa uusia kuulijoita. 

Tutkimuksissa on ilmennyt, että ihmisten tulon konserttiin on estänyt lähinnä asenteet tai 

kiinnostuksen puute. Jotta heidät saadaan konserttisaliin, heidän tarpeitaan on myös hyvä 

kuunnella. Siksi olisi merkittävää tehdä töitä sen eteen, että nämä asenteet muuttuisivat 

ja tarjottaisiin myös sellaisia sisältöjä niillä keinoin, joita ei-kävijät arvostavat. 
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Nykymaailmassa kulttuuriorganisaatioilta odotetaan myös muuta kuin omaan 

taiteenlajiinsa lukeutuvia sisältöjä. Kulttuuritoimijoilla on painetta kantaa vastuunsa 

yhteiskunnassa. Klassiseen musiikkiinkin liitetyn hyvinvointidiskurssin valossa yleisötyö 

on myös yksi keino perustella orkesterin olemassaoloa yleisen hyödyn kannalta. Musiikin 

hyvinvointivaikutuksista on tutkimusnäyttöä, mikä tuo pohjan näille perusteluille ja näin 

ollen kannustaa myös julkisia tahoja rahoittamaan toimintaa kansalaisten hyvinvoinnin 

edistämiseksi.  

 

Sen lisäksi, että yleisötyö on keino palvella yhteiskuntaa uudella tavalla, se voi toimia 

myös välineenä saavuttaa uusia yleisöjä. Jalkautumalla kouluihin ja sairaaloihin orkesteri 

tuo orkesterimusiikkia sinne, missä siihen ei välttämättä muuten törmää, mutta pitää myös 

kirjaimellisesti ääntä itsestään. Tapiola Sinfoniettan yleisötyökäynteihin on sisällytetty 

tietynlainen markkinointi, jolla pidetään huolta, ettei jää epäselväksi, minkä tahon 

muusikko on soittamassa. Lisäksi yhtenä yleisötyön tavoitteista yhteiskunnallisen 

vastuun kantamisen lisäksi on oman tunnettuuden edistäminen. Kawashima 

määritteleekin yhdeksi yleisötyötyypiksi laajennetun markkinoinnin.  

 

Mielestäni sen lisäksi, että esitetään merkittäväksi ja kuuntelun arvoiseksi katsottua 

musiikkia, on hyvä kuunnella yleisön tarpeita myös jollain tasolla, kuitenkaan 

hylkäämättä omaa linjaa — etenkin, jos konserttisaliin halutaan myös niitä, joille 

orkesterikonsertti ei ole se ensimmäinen vaihtoehto viettää vapaa-aikaa. Tutun ja 

turvallisen lisäksi ei pidä kuitenkaan unohtaa, että varsinkin vakioasiakkaat kaipaavat 

myös haastetta.  

 

Orkestereiden ohjelmisto seurailee pitkälti kuolleiden säveltäjien teoksista koostuvaa 

länsimaisen taidemusiikin kaanonia. Museoitumista välttääkseen orkesterin on oltava 

ajankohtainen ja pidettävä ohjelmistossaan myös nykysäveltäjien musiikkia. 

Konserteissa voisi kokeilla klassisen musiikin lisäksi myös muita tilaisuuteen sopivia 

musiikkityylejä. Moni orkesteri on hakenut uusia yleisöjä lisäämällä esimerkiksi 

viihdemusiikkia ohjelmistoihinsa.  

 

Orkestereiden on hyvä olla myös rohkeita ohjelmistosuunnittelussaan. Valtionosuustukea 

nauttivilla orkestereilla on usein taloudellisesti turvallisempi tilanne kuin esittävien 

taiteiden vapaalla kentällä. Siksi olisikin hienoa, jos instituutio käyttäisi asemaansa 
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hyödykseen ja antaisi mahdollisuuksia sellaisille ideoille, jotka eivät ole yhtä varmoja 

menestyksen kannalta, saaden näin uutta näkökulmaa taiteellisiin sisältöihin.  

 

Orkesterin toimivuuden kannalta on tärkeää, että henkilökunta viihtyy työssään ja on 

motivoitunutta. Näin orkesterin taso pysyy mahdollisimman korkeana. Esimerkiksi juuri 

yleisötyön avulla muusikot voivat saada työlleen yhteiskunnallista merkittävyyttä. 

Tapiola Sinfoniettassa työntekijöiden motivaatio pyritään säilyttämään 

henkilöstöjohtamisella. Muusikoilla on tavanomaista enemmän taiteellista vapautta, he 

suunnittelevat itse yleisötyökäyntiensä sisällöt sekä vaikuttavat ohjelmistosuunnitteluun 

ja taiteellisiin yhteistyökumppaneihin. Kun orkesterilaiset pystyvät vaikuttamaan asioihin 

ja töissä on mukavaa, he myös todennäköisesti suhtautuvat muutoksiin ja uudistuksiin 

positiivisemmin.  

 

Orkestereiden täytyy varoa heittäytymästä liian mukavuudenhaluisiksi. Vakiintuneenkin 

orkesterin tulee pysyä ajan hermolla. Toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti, ja sen 

mukana on kehityttävä myös itse. Tämän takia toiminnassa tulee pystyä säilyttämään 

tietynlainen joustavuus. Mitä suurempi orkesterin koko on, sitä jäykempi organisaatio se 

myös todennäköisesti on. Näin ollen suuren orkesterin voi olla haastavampaa pysyä 

joustavana. Orkesterin tulee välttää kääntymistä sisäänpäin ja uskaltaa ottaa toimintaansa 

mukaan ulkopuolisia tekijöitä ja taiteilijoita sekä myös sellaisia sisältöjä, jotka eivät ole 

itsestään selviä myyntimenestyksiä. Kaikista suurin uhka orkesterimaailmassa taitaakin 

olla se, että orkesteri itse tuudittautuu nykytilaansa ja jää kauas taakse muusta maailmasta. 

 

Tämä tutkimus on tehty vain yhden toimijan näkökulmasta, mutta voisi olla kiinnostavaa 

laajentaa tutkimusta muihin orkestereihin ja selvittää, kuinka ne ovat verrannollisia 

siihen, kuinka Tapiola Sinfoniettassa toimitaan. Näin voitaisiin rakentaa yleisempääkin 

kuvaa siitä, mitä tekevät pysyäkseen relevantteina. Instituutio on kuitenkin jäykkä, 

eivätkä muutokset voi tapahtua siellä kovinkaan nopeasti. Institutionalisoituneen 

orkesterin rakenteet ovat raskaat, eikä valmista yleisöpohjaa ole varaa karkottaa liian 

kokeilevalla sisällöllä. Siksi olisikin kiinnostavaa tehdä katsaus siitä, mihin suuntaan 

länsimaista taidemusiikkia viedään taiteen vapaalla kentällä.  
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Ei siis pidä voivotella klassisen musiikin tilaa ja haikailla menneisyyteen vaan 

pikemminkin miettiä, mitä esimerkiksi uudet teknologiat ja muut mahdollisuudet 

mahdollistavat tulevaisuudessa ja mihin länsimainen taidemusiikki kehittyy. Arvokkaista 

perinteistä on tietysti hyvä pitää kiinni, mutta sen sijaan, että pelkäisi tulevaisuutta, on 

hyvä suhtautua siihen rakentavasti ja maailman muuttuminen.  
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Liite  
 
Teemahaastattelurunko 
 

Toimintaympäristö 

- Onko tahoja, joiden toiminta vaikuttaa organisaation toimintaan, mutta joihin 

organisaatio itse ei voi vaikuttaa?  

- Sidosryhmät ja yhteistyökumppanit 

- Onko kentällä tapahtunut muutoksia rahoitusratkaisuissa? Täytyykö näihin 

muutoksiin reagoida?  

 

Taidemusiikin ala 

- Täytyykö muuttua? Miten? 

- Kuinka näkee länsimaisen taidemusiikin tulevaisuuden 

- Millainen asenne ihmisillä on länsimaisesta taidemusiikista? 

 

Yleisö 

- Millainen yleisö teillä on käsityksenne mukaan? 

- Onko teillä käsitys, millaiset ihmiset eivät käy tapahtumissanne? Entä syistä olla 

osallistumatta? 

- Hankitaanko teillä aktiivisesti tietoa yleisöstä? Kuinka ja kuka sitä hankkii? 

Leviääkö tieto koko organisaatioon? 

- Kuinka hyvin koette tuntevanne yleisön tarpeet ja käyttäytymisen? 

- Koetteko, että voitte vaikuttaa yleisön käyttäytymiseen? 

- Uskotteko voivanne edistää yleisön jäsenien kehittymistä kulttuurin kuluttajina? 

Millä tavoin? 

- Millä keinoin uutta yleisöä yritetään saada konserttiin? 

- Mitkä ovat sellaisia ryhmiä, joita pitäisi erityisesti tavoittaa?  

- Kuinka määräävä rooli yleisöllä/yleisökyselyillä on? 

o Onko orkesteri saavuttanut mahdollisimman laajan yleisön 

 

Markkinointi 

- Kuinka suuri rooli markkinoinnilla on menestymisen kannalta? 
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- Millaiset markkinointikeinot ovat olleet tehokkaimpia? Millaista yleisöä näillä 

on saavutettu? 

- Millainen rooli sosiaalisella medialla on organisaation markkinoinnissa? 

 

Kilpailu 

- Onko alalla kilpailua? Kuinka voimakkaana koette kilpailun? 

- Reagoidaanko kilpailijoiden toimenpiteisiin? 

- Vertaatteko itseänne johonkin toiseen toimijaan? 

- Millä lailla orkesteri erottautuu muista alan toimijoista? 

 

Oma toiminta 

- Miten koette orkesterin tehtävän ja päämäärän kulttuurielämässä? 

- Minkälainen visio ja periaatteet ohjaavat toiminnan suunnittelua? 

- Kuinka innovatiiviseksi koette toimintanne? 

- Minkälaisilla alueilla olette uudistaneet toimintaanne? (ohjelma, esittäjät, 

esitystavat, esityspaikat) 

- Kuinka määräävä rooli organisaation toiminnassa on 

o Taiteilijoilla 

o Yleisön maulla ja preferensseillä 

o Yleisökyselyillä 

- Otatteko tietoisia riskejä? (ohjelmistosuunnittelu, markkinointikampanjat, 

konserttien rakenne) 

- Taiteelliset päämäärät 

 
 
 
 

 


