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Tiivistelmä:  

Maisterintutkielmassa tutkin, miten teatterin taiteellinen johtaja edistää tasa-arvoa ja 

yhdenvertaisuutta osana johtamistyötään. Lähestyn johtamista ja työelämää sukupuolen 

näkökulmasta, jolloin keskiön nousee sukupuolen vaikutus työelämässä. Tutkielmani kietoutuu 

kolmen tutkimuskysymyksen ympärille. Kysyn millaisia keinoja käyttämällä teatterin taiteellinen 

johtaja edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Miten johtaja huomioi yleisön 

moninaisuuden ohjelmistosuunnittelussa? Kolmas tutkimuskysymykseni liittyy sukupuolen 

vaikutukseen johtamisessa ja laajemmin teatterialalla.  

Teatterinjohtajien puhetta käsittelen sukupuolentutkimuksen ja tasa-arvotyöhön liittyvän teorian 

näkökulmista. Hyödynnän Patricia Martinin teoriaa sukupuolijärjestyksestä. Tasa-arvotyöhön 

liittyvät toimenpiteet pohjaavat Maria Pietilän esittämiin keinoihin edistää tasa-arvoa ja 

yhdenvertaisuutta. Teoreettinen viitekehys pohjaa lisäksi tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevaan 

lainsäädäntöön.  

Tutkimusaineisto koostuu neljän teatterinjohtajan teemahaastatteluista, jotka pidettiin keväällä 

2022. Haastatteluaineiston analysointiin olen käyttänyt tulkitsevaa diskurssianalyysi. Tulkitsevaa 

diskurssianalyysiä hyödyntämällä olen pystynyt nostamaan esiin johtajien asenteita ja ajatuksia 

liittyen sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen johtamistyössä.  

Tutkimus osoittaa teatterinjohtajien edistävän tasa-arvoa monin eri tavoin. Haastateltavani ovat 

muutosjohtajia, joista kaksi on valittu johtotehtävään tasa-arvon edistämisen takia. Johtajat kokevat 

tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen tärkeäksi osaksi työtään, mutta tasa-arvoa edistetään 

monista eri syistä. Suurimmalla osalla tasa-arvon edistäminen lähtee työntekijöiden tasa-arvoisesta 

kohtelusta ja turvallisuuden tunteen lisäämisestä. Yleisön moninaisuus huomioidaan esitysten 

aiheissa, representaatiokysymyksissä sekä kohdennetuissa erityishankkeissa. Tasa-arvon edistämistä 

pidetään johtajan tehtävänä, mutta myös koko työyhteisön asiana. Tasa-arvon edistämistä ohjaa 

eniten liberaali tasa-arvo. Keskeisin sukupuolen vaikutusta kuvaava diskurssi kertoo siitä, että 

johtajat arvostavat kuuntelevaa ja henkilöstöstä huolehtivaa johtamista, mikä kuvastaa 

johtamisdiskurssien ja valtarakenteiden muutosta. 
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1. Johdanto 
 

Suomessa teatteria ei ole erityisesti tutkittu sukupuolen näkökulmasta. Samalla naisohjaajat ja 

naisjohtajat eivät ole halunneet korostaa omaa sukupuoltaan, koska naisia ei ole arvostettu 

teatterintekijöinä yhtä paljon kuin miehiä. Naiset ovat kuitenkin toimineet teatterinjohtajina 

Suomessa jo 1900-luvun alusta, mutta he eivät ole tulleet yhtä tunnetuiksi kuin heidän 

mieskollegansa.1 Vähäinen kiinnostus sukupuolen merkitystä kohtaan on osittain vaikuttanut siihen, 

ettei sukupuolittuneita käytänteitä tai sukupuolten välisiä valta-asemia ole pystytty tuomaan esille. 

Samalla tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen teatterialalla on jäänyt marginaaliin. 

Esimerkiksi osa teatterialan ammateista on miesvaltaisia ja työpaikat ovat eriytyneet sukupuolten 

mukaan. Miehet työskentelevät isojen teattereiden johdossa naisia yleisemmin. Teatterin 

tiedotuskeskuksen vuonna 2021 teettämän tilaston mukaan yleensä suurta valtionosuutta saavaa 

teatteria johtaa mies. Tilaston mukaan valtionosuutta saavissa teattereissa miehiä teatterinjohtajina 

oli 30 ja naisia 15.2  

Viime vuosina sukupuolen vaikutukseen ja tasa-arvon edistämiseen on kiinnitetty enemmän 

huomiota. Laajemmat teatterialan ja työelämän muutokset, hierarkioiden purkautuminen ja normien 

muuttuminen ovat vaikuttaneet teatterialaan ja johtajuuteen. Tunnetuin vaikuttava tekijä on ollut 

#metoo-liike, joka on tuonut esiin taidealalla ilmenneitä epätasa-arvoisuuksia, syrjintä- ja 

häirintätapauksia. Liikkeen vaikutukset ovat pakottaneet taideyhteisöjä ja niiden esihenkilöitä 

huomioimaan sukupuolen vaikutuksen ja muuttamaan käytänteitään entistä tasa-arvoisemmiksi.  

Toimiessaan organisaation johdossa teatterin johtajalla on lainmukainen ja yhteiskunnallinen 

velvollisuus edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta organisaatiossa muiden työtehtävien ohessa. 

Maisteritutkielmassani tutkin, millä tavoin teatterin taiteellinen johtaja edistää tasa-arvoa ja 

yhdenvertaisuutta osana johtamistyötään. Kiinnostus aihetta kohtaan on Suomessa kasvanut 

viimeisten vuosien aikana, mutta tietoa siitä, millaisena taiteelliset johtajat kokevat tasa-arvon ja 

yhdenvertaisuuden edistämisen teattereissa, ei ole erityisemmin saatavilla. Ensimmäinen 

tutkimuskysymykseni liittyy laajemmin tasa-arvon edistämiseen. Tutkielmassani kysyn mitä 

 
1  Helavuori 2013, 7–8. 
2 Keskiansiot ammattinimikkeittäin https://www.tinfo.fi/documents/keskiansiot_ammnimik_2021_tinfo.pdf Viitattu 

7.8.2022 
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keinoja käyttämällä teatterin taiteellinen johtaja pyrkii edistämään tasa-arvoa osana 

johtamistyötään.  

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen vaikuttaa lisäksi se, millaisia asenteita johtajalla on 

suhteessa omaan sukupuoleensa ja muiden henkilöiden sukupuoliin. Teatteri on myös 

sukupuolisesti konstruoitu sosiaalinen rakenne ja sukupuoli vaikuttaa osittain siihen millaisiin 

tehtäviin ihmiset sijoittuvat ja millaista käyttäytymistä eri työtehtävissä pidetään hyväksyttävänä. 

Toinen tutkimuskysymykseni on, miten sukupuoli vaikuttaa johtamisessa ja teatterialalla 

työskentelyssä.  

Teatterin johtamisen määrittelen tulkitsevan diskurssianalyysin mukaisesti kulttuurisessa 

kontekstissa tapahtuvaksi kommunikaatio- ja vuorovaikutussuhteeksi, jolloin keskiöön nousee 

vuorovaikutus ja johtajan merkitys työyhteisölle. Johtaminen on sosiaalisesti tuotettu ilmiö, missä 

kielellä on merkittävä rooli todellisuuden rakentajana ja uusintajana.3 Teatterin taiteellisen johtajan 

tärkeimpiä tehtäviä ovat ohjelmistosuunnittelu ja henkilöstöjohtaminen, ja teattereiden ensisijainen 

tehtävä taidelaitoksina on puolestaan tehdä esityksiä yleisöille.4 Siispä viimeinen 

tutkimuskysymykseni liittyy yleisön moninaisuuden huomioimiseen ohjelmistosuunnittelussa. 

Kysyn miten taiteellinen johtaja huomioi yleisön moninaisuuden ohjelmistosuunnittelussa.  

Tutkimukseni edustaa laadullista tutkimusta ja aineistoni koostuu neljän johtajan 

puolistrukturoiduista teemahaastatteluista, jotka toteutettiin keväällä 2022. Tutkielmaa varten olen 

haastatellut Tampereen Työväen Teatterin toimitusjohtajaa Otso Kauttoa, Oulun teatterin taiteellista 

johtajaa Alma Lehmuskalliota, Svenska Teaternin teatterinjohtajaa Joachim Thibbliniä ja 

KokoTeatterin teatterinjohtajaa Anna Veijalaista. Halusin haastatella johtajia, jotka edustavat eri 

muotoisia organisaatiota ja, jotka ovat olleet aktiivisia yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon 

edistämistyössä. Teemahaastattelut kestivät yhdestä tunnista kahteen tuntiin.  

Valitsin puolistrukturoidun teemahaastattelun haastattelumenetelmäksi, koska halusin syventyä 

teatterin taiteelliseen johtamiseen tasa-arvon ja sukupuolen teemojen avulla. Teemahaastattelussa 

haastattelurungot ovat melkein samat kaikille haastateltaville, mutta kysymysten paikkaa ja 

asettelua voi vaihdella,5 joten saatoin myös kysyä erilaisia kysymyksiä johtajilta. Halusin kuulla 

tarkemmin johtajien kokemuksistaan heidän työhönsä liittyen ja saada yleisen käsityksen siitä, 

 
3 Siltaoja & Vehkaperä 2011, 210. 
4 Häti-Korkeila 2010, 29. 
5 Hirsjärvi & Hurme 2018, 66. 
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miten johtajat edistävät tasa-arvoa ja millä perustein, joten puolistrukturoitu teemahaastattelu sopii 

parhaiten tutkielmani tarkoitukseen. 

Analyysimenetelmäksi olen valinnut tulkitsevan diskurssianalyysin, koska sitä käyttämällä voidaan 

selvittää, millaisia merkityksiä johtajat painottavat työssään. Diskurssianalyysin perinteen 

mukaisesti pyrin huomioimaan johtajien tuottamat teatterinjohtamiseen liittyvät diskurssit tietyssä 

kulttuurisessa kontekstissa ja osana muita johtajuutta ylläpitäviä diskursseja.6 Tutkielmassani otan 

huomioon, että haastatteluaineistoni koostuu vain johtajien haastatteluista, joten heidän 

vastauksistaan ei voi tehdä laajoja johtopäätöksiä siitä, kokevatko kaikki organisaatiossa 

työskentelevät henkilöt samoin kuin johtajat. Tämän takia tutkimukseni keskittyykin tutkimaan 

johtajien kokemuksia työstään ja siitä, miten he pyrkivät edistämään tasa-arvoa organisaatioissaan. 

Teatterin taiteelliseksi johtajaksi edetään erilaisia väyliä pitkin. Suomessa ei ole teatterinjohtajaksi 

johtavaa koulutusta, mutta monet johtajat ovat käyneet johtamiskoulutuksia tai oppineet 

esihenkilötyöstä käytännön kautta. Teatterinjohtamisesta on uutisoitu viime vuosina myös 

kriittiseen sävyyn. Johtajat kokevat, ettei heillä ole työkaluja muuttaa käytänteitä, työtä pitää tehdä 

oman jaksamisen kustannuksella ja taloudelliset paineet ovat kovia.7 COVID-19 muutti myös 

teatterinjohtajan toimenkuvaa. Haastateltavani kokivat, että heidän piti ottaa enemmän vastuuta, 

tehdä nopeita päätöksiä ja näyttää henkilökunnalle, että organisaatiolla on johtaja, joka tuo turvaa 

kriisioloissa. Kesken olleet käytänteiden kehittämisaikeet jäivät taka-alalle COVID-19 

aiheuttamassa kriisitilanteessa toimimisessa, joihin johtajat palaavat nyt tilanteen muututtua. Monet 

teatterialalla työskentelevät puolestaan kokevat, ettei työnantajilla ole keinoja tai tietoutta edistää 

tasa-arvoa.8  

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden määrittelyä 

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden huomioon ottaminen ja edistäminen vaikuttavat työpaikan 

ilmapiiriin, työhyvinvointiin ja yhtäläisten sekä tasa-arvoisten kokemusten tuottamiseen 

työntekijöiden keskuudessa. Lisäksi kyseisten teemojen huomioiminen vaikuttaa yleisön 

kokemuksiin teatterista ja sen ohjelmistossa olevista esityksistä. Tasa-arvotyötä ohjaa kuitenkin se, 

miten tasa-arvo määritellään. Sukupuolten tasa-arvo määritellään usein siten, että naisilla ja miehillä 

on tasa-arvoiset mahdollisuudet toteuttaa itseään ja osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan.9 

 
6 Siltaoja & Vehkaperä 2011, 211. 
7 Teatterin johtaminen on masokistin hommaa https://yle.fi/uutiset/3-8603425 Viitattu 12.7.2022 
8 Helavuori & Karvinen 2019, 43–44. 
9 Louvrier & Lämsä 2014, 29–30. 
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Suomessa ajatellaan usein, että sukupuolten välinen tasa-arvo on jo saavutettu, joka vaikuttaa 

siihen, että tasa-arvon edistämistä ei koeta merkittäväksi. Ajan ja kiinnostuksen puute vaikuttaa 

myös siihen, että muut organisaation asiat menevät tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen 

edelle.  

 

Sukupuolten tasa-arvon toteutumista julkishallinnollisesti ohjaa kaksi lakia. Laki naisten ja miesten 

välisestä tasa-arvosta estää sukupuoleen perustuvaa syrjintää ja edistää naisten ja miesten välistä 

tasa-arvoa. Yhdenvertaisuuslaki edistää ja turvaa yhdenvertaisuuden toteutumista sekä tehostaa 

syrjinnän kohteeksi joutuneiden oikeussuojaa. Laissa mainitaan myös, että jokaisen organisaation, 

jossa on 30 työntekijää, on velvollisuus tehdä suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä 

yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Toimenpiteitä ovat esimerkiksi yhtäläiset mahdollisuudet uralla 

etenemiseen ja mahdollisuus saada samanarvoisesta työstä samaa palkkaa.10 Tutkielmani keskittyy 

teatterin taiteelliseen johtamiseen, joten kaikkia tasa-arvotyön muotoja, kuten työantajan 

velvollisuutta työelämän ja perhe-elämän yhteensovittamisen edistämiseen, ei huomioida aineiston 

analyysivaiheessa. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslaki on ulkopuolelta tuleva määräys 

organisaatioiden toiminnalle, jota kohtaan haastattelemillani johtajilla on erilaisia asenteita. 

Haastateltavani kokevat, että työpaikan käytänteet, mukaan lukien tasa-arvo ja yhdenvertaisuusasiat 

muovautuvat pitkälti organisaation arvojen myötä. Arvot vaikuttavat myös työilmapiiriin ja siihen, 

miten henkilöstöä kohdellaan. 

 

Käyttämäni teoria pohjaa lakiin naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta ja yhdenvertaisuuslakiin, 

mutta jaan tasa-arvon edistämistä ajavat toimenpiteet organisatorista vastuuta korostaviin 

toimenpiteisiin ja käyttäytymismuutosta korostaviin toimenpiteisiin. Lisäksi analysoidessani 

diskursseja hyödynnän teorioita, joiden avulla pystyn selvittämään, miksi tasa-arvon ja 

yhdenvertaisuuden edistämistä pidetään tärkeänä. Tarkoituksena ei ole siis jäädä vain lain tasolle, 

vaan keskittyä syvempiin merkityksiin, jotka liittyvät tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen 

ja sukupuolen vaikutukseen johtamistyössä. 

 

Haastatteluissa kävi ilmi, että tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistetään valitsemissani 

organisaatioissa lähes lain vaatimalla tavalla. Keskeisimmät diskurssit, jotka edistävät tasa-arvoa 

ovat tasapuolinen ja moninainen rekrytointi ja palkkaus, kiintiöiden asettaminen ja moninaisuuden 

 
10 Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860609 Viitattu 6.7.2022 

 

https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860609
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huomioiminen ohjelmistosuunnittelussa. Sukupuolen vaikutukselle johtamisessa johtajat eivät 

antaneet yksiselitteisiä vastauksia, mutta sukupuoli sai mielenkiintoisia merkityksiä suhteessa 

kykyihin ja osaamiseen. Osa haastateltavistani kokee esimerkiksi, että taiteellisella uralla kyvyillä ja 

osaamisella on enemmän merkitystä kuin sukupuolella. Tutkielmaa aloittaessani ajattelin, että tasa-

arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen on ollut marginaalissa esittävien taiteiden alla, joten 

yllätyin, kun johtajat kertoivat toimenpiteistään tasa-arvon edistämiseksi. Johtajat kuitenkin kokevat 

tasa-arvon edistämisen eri tavoin ja painottavat siinä erilaisia merkityksiä.  

 

Kuten jo johdannon alussa mainitsin, Suomessa ei ole erityisesti tehty tutkimusta, jossa käsitellään 

teatterin johtamista sukupuolen näkökulmasta. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämistä 

käsitteleviä tutkimuksiakaan teatterialalla ei ole erityisemmin julkaistu. Emma Hinkka on 

kirjoittanut gradun Naisohjaaja – nainen johtajana teatterissa, jossa hän tutkii, millainen merkitys 

sukupuolella on teatteriproduktion johtajuudessa. Tutkielma on julkaistu Tampereen yliopistossa. 

Helsingin yliopistossa julkaistut johtajuutta käsittelevät teatteritieteen maisterintutkielmat ovat 

puolestaan keskittyneet ohjelmistosuunnitteluun. Marjatta Häti-Korkeila teki väitöskirjan nimeltä 

Teatterinjohtamisen dramaturgiaa: Keskeiset tehtävät, arjen ongelmat ja rakenteelliset 

muutostarpeet, joka julkaistiin Helsingin yliopistossa vuonna 2010. Väitöskirjassaan hän selvittää 

laajemmin teatterinjohtajan työnkuvaa ja siihen vaikuttavia taloudelliskulttuurisia muutoksia.  

 

Sukupuoli on ollut kuitenkin mukana erilaisissa selvityksissä ja raporteissa. Suomen dramaturgit ja 

ohjaajat ovat vuodesta 2014 alkaen keränneet tietoa teatterinohjaajien sukupuolijakaumista eri 

teattereissa. Teatterin Tiedotuskeskus (Tinfo) julkaisi vuonna 2019 Valta, vastuu, vinoumat – tasa-

arvo esittävien taiteiden kentällä -raportin, jota olen hyödyntänyt tutkielmassani. Raporttia varten 

on haastateltu esittävien taiteiden kentän työntekijöitä, jotka kertovat kokemuksistaan teatterialalla. 

Raportti antaa hälyttävän kuvan kentän epätasa-arvoisuuksista ja kertoo, että alalta puuttuu yhteiset 

tavoitteet ja menetelmät tasa-arvon edistämiseen.11 Ruotsissa puolestaan julkaistiin jo vuonna 2006 

Ruotsin tasa-arvovaliokunnan tekemä Plats på scen -raportti, joka käsittelee tasa-arvon toteutumista 

esittävien taiteiden alueella. 

 

Tutkielmani etenee seuraavanlaisesti: seuraavassa luvussa käsittelen teatterinjohtamiseen liittyvää 

teoriaa. Teoriaosio koostuu kolmesta eri alaluvusta, joista ensimmäisessä esittelen 

teatterinjohtamiseen liittyvää teoriaa ja toisessa johtamista sukupuolentutkimuksen näkökulmasta. 

 
11 Helavuori & Karvinen 2019, 43–44. 
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Lopuksi esittelen tasa-arvotoimia, joiden avulla voidaan edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. 

Luku kolme on metodiluku, joka alkaa puolistrukturoidun teemahaastattelun esittelyllä.  

Esittelen käyttämäni tutkimusmenetelmän vasta luvussa kolme lukemisen sujuvoittamiseksi. Alun 

teoriaosio kontekstualisoi tutkielmani tarkoituksen, minkä jälkeen on luontevaa siirtyä 

tutkimusmenetelmän esittelyyn. Alaluvussa 3.2. esittelen tarkemmin haastateltavani ja kerron 

haastatteluista. Alaluvussa 3.3. perehdytän lukijan tulkitsevaan diskurssianalyysiin ja kerron, miten 

olen hyödyntänyt sitä aineiston analyysivaiheessa. Neljännessä luvussa analysoin aineistoni. 

Analyysiosion olen jakanut haastatteluissa nousseiden diskurssien mukaan. Tätä seuraavassa, 

viimeisessä luvussa esitän johtopäätöksiä. Liitteenä on haastattelurunko, jota hyödynsin 

haastatteluissa. 
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2. Teatterin johtaminen 
 

Tässä luvussa esittelen teatterinjohtajan toimenkuvaa ja johtamista sukupuolen näkökulmasta 

Lopuksi tuon esiin keinoja, joiden avulla sukupuolten välistä tasa-arvoa voidaan edistää.  

 

2.1. Teatterinjohtaja 
 
Johtajan toimenkuvaan esihenkilönä kuuluu rakentaa yhteistyötä muun henkilökunnan kanssa, 

tarjota rakenteet ja toimintaedellytykset taiteellisen työn tekemiselle. Taiteellisen johtajan 

merkittävimmät tehtävät liittyvät yleensä henkilöstöjohtamiseen ja taiteellisen ohjelmiston 

suunnitteluun yhdessä muun työryhmän kanssa. Henkilöstöjohtamiseen vaikuttaa teatterinjohtajan 

toiminta, aiempien teatterinjohtajien kehittämät ja muun työyhteisön ylläpitämät käytänteet. 

Aiemmat käytänteet voivat vaikuttaa siten, että johtajan on vaikeaa päästä sisälle organisaatioon tai 

käytänteet ovat sellaisia, että johtajan täytyy muuttaa niitä. 12 

 

Toimiessaan esihenkilöasemassa johtajalla voi olla tietynlaisia motiiveja ja ajatuksia omasta 

johtamisestaan. Hän voi esimerkiksi pyrkiä kehittämään työpaikan käytänteitä motivoimalla tai 

rankaisemalla henkilökuntaa tai hänellä on tiettyjä johtamisideologioita, joita hän haluaa noudattaa 

työssään. Viime vuosina on ruvettu puhumaan enemmän monimuotoisuusjohtamisesta ja 

muutosjohtamisesta. Muutosjohtamisen käsite toistuu myös haastatteluissani, koska osa 

haastateltavistani on valittu heidän nykyiseen työhönsä juuri heidän muutospyrkimystensä ja uusien 

ideoidensa takia. Muutosjohtaminen määritellään usein siten, että johtaja motivoi työntekijöitä 

työskentelemään paremmin kuin mitä heiltä odotetaan ja menemään kohti kollektiivisia tavoitteita. 

Nimensä mukaisesti muutosjohtaja pyrkii myös päämäärätietoisesti muuttamaan joitakin käytänteitä 

organisaatiossa ja saamaan työntekijät mukaan muutokseen.13 

 

Johtamistyöhön vaikuttaa myös se, millaista teatteria johtaja johtaa. Osakeyhtiömuotoisessa 

teatterissa toimitusjohtajan vastuista säädetään laissa. Tällöin toimitusjohtajan vastuualueisiin 

kuuluu operationaalisesta toiminnasta ja taloushallinnosta vastaaminen. Kolme haasteltavieni 

teattereista on osakeyhtiöitä, mutta yhdessä niistä on johtajapari, jolloin toimitusjohtaja vastaa 

taloushallinnosta ja taiteellinen johtaja taiteellisesta toiminnasta. Muissa osakeyhtiöissä teatterin 

taloudesta ja taiteellisesta toiminnasta vastaa toimitusjohtaja tai teatterinjohtaja. Yhdistysmuotoisen 

 
12 Häti-Korkeila 2010, 133. 
13 Powell & Graves 2003, 147. 
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teatterin johtajan vastuista ei ole määrätty yhtä tarkasti kuin toimitusjohtajan vastuista, mutta 

johtajan toimeen sisältyy talousvastuuta, toiminnan valvontaa ja hänen pitää noudattaa 

valtakunnallisia työehtosopimuksia.14 Haastatteluaineistossa KokoTeatteri edustaa 

yhdistysmuotoista teatteria. 

 

Teatterin työyhteisöön Marjatta Häti-Korkeilan mukaan kuuluu vakituinen ja vieraileva taiteellinen 

henkilökunta, tekninen, suunnitteleva ja suorittava henkilökunta, hallintohenkilökunta ja teatterin 

johto. Teatterinjohtaja on yleensä tiiviissä suhteessa teatterinjohtoryhmän ja alempien tasojen 

johtajien kanssa. Teattereissa limittyy linjaorganisaatio ja projektiorganisaatio, joista johtaja on 

vastuussa. Linjaorganisaatio sisältää taiteellisen, teknisen ja hallinnollisen työn, joita toisiinsa sitoo 

produktiotyö. Produktiot toimivat itsenäisesti, ja usein niitä ohjaa talon ulkopuolelta tuleva 

vieraileva ohjaaja. Isoissa laitosteattereissa henkilöstöä voi olla useita kymmeniä, jolloin esitystä 

valmistavat ammattikunnat voivat työskennellä hyvin erillään toisistaan. Tämä voi vaikuttaa siihen, 

että ryhmien välillä on keskinäisiä eroja, jotka johtoportaan tulisi ottaa huomioon päätöksenteossa 

ja selvittää, miten näitä eroja voitaisiin käsitellä.15  

 

Ohjelmistosuunnittelu on yksi teatterinjohtajan merkittävimpiä tehtäviä. Siihen vaikuttaa 

monenlaiset tekijät, joita ovat muun muassa potentiaalisen yleisön profiloiminen, alueellinen 

tietämys, teatterin omat resurssit, lehdistö, ohjaaja, markkinointi, muiden teattereiden ohjelmistot, 

teatterin henkilöstö ja henkilöstön toiveet esitysten sisällöistä. Teatterinjohtaja voi käyttää valtaa 

ohjelmiston valitsemisessa tai kuunnella henkilöstöä ja teatterin hallitusta ohjelmistovalinnoissaan. 

Yleisöllä on suuri vaikutus ohjelmistojen kannattavuuteen, eikä yleisöjen reaktioita tai esityksen 

mahdollista menestystä ole helppo ennustaa etukäteen.16 Johtajan on tärkeää ottaa huomioon yleisön 

odotukset ja erilaiset yleisöryhmät. Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ajatellen teatterin taiteellisella 

johtajalla on velvollisuus miettiä, onko teatterin ohjelmisto tarpeeksi monipuolinen eri 

katsojaryhmille.17 Teatterinjohtaja voi esimerkiksi miettiä, millaisia esityksiä teatteri tuottaa 

esimerkiksi lapsille, nuorille tai eri vähemmistöihin kuuluville henkilöille. 

 

 

  

 
14 Häti-Korkeila 2010, 28–30. 
15 Emt., 138 & 146. 
16 Emt., 170–178. 
17 Gustavsson 2013, 21. 
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2.2. Sukupuolen vaikutus työelämässä ja johtajuudessa 
 
Alaluvussa syvennyn tarkemmin työhön ja johtajuuteen sukupuolen ja muiden risteävin erojen 

näkökulmista ja esitän, millaisia vaikutuksia kyseisillä asioilla on työelämässä toimimiseen.  

Tutkielmassani luokittelen sukupuolen sosiaaliseksi rakenteeksi, jonka määrittely muovautuu 

historiallisesti, mutta myös siihen liitetyistä tämän päivän merkityksistä ja odotuksista. Sukupuoli ei 

ole pelkästään staattinen ominaisuus, vaan sitä ilmennetään ja tuotetaan jatkuvasti puheen ja 

tekemisen tasoilla. Sukupuolet toimivat sukupuolijärjestyksessä, mihin liittyy tietynlaisia 

valtasuhteita. Patricia Martinin mukaan sukupuolen ilmentäminen voidaan nähdä kaksisuuntaisena 

tekemisen prosessina, jossa miehet ja naiset sosiaalisesti rakentavat toisiaan sukupuolittuneesti, 

mikä vaikuttaa miesten ja naisten kokemuksiin työstä. Martin puhuu sukupuolistavista käytänteistä, 

jotka heikentävät naistyöntekijöiden identiteettiä, luottamusta ja aiheuttavat syrjintää. Käytänteet 

puolestaan suosivat miestyöntekijöitä ja miehiseksi liitettyjen piirteiden paremmuutta.18  

Martin mainitsee kirjoittamassaan artikkelissaan vain kaksi sukupuolta ja käsittelee työelämää 

pelkästään sukupuolen näkökulmasta. Tutkielmassani hyödynnän Martinin määritelmää 

sukupuolesta, mutta kaksisuuntaisen tekemisen prosessin sijaan ajattelen sukupuolen ilmentämisen 

prosessia intersektionaalisesti, jolloin eri sukupuoliin vaikuttaa myös muut henkilökohtaiset 

ominaisuudet, joita ovat mm. ikä, luokka, etnisyys ja seksuaalinen suuntautuminen. Tällöin 

sukupuolistavat käytänteet suosivat valkoista (hetero)miestä. Työelämä ja työnteko ei ole siis 

sukupuolesta ja sukupuoleen liittyvistä tekijöistä ”vapaata aluetta”. Jo työntekoa käsitteenä on 

määritelty sukupuolittuneesti ajatellen valkoista uralleen omistautunutta miestä, jolla ei ole työn 

lisäksi muita vastuita elämässään.19  

Sukupuolittuneet ja rodullistetut (racialized) käytännöt ja olettamukset ovat yleensä juurrutettu 

organisatorisiin prosesseihin ja organisaatioiden rakenteisiin.20 Suomessa erityisesti merkittävimpiä 

isompia teknologisia yrityksiä johtaa mies.21 Sukupuolittavat käytänteet näyttäytyvät 

organisaatioiden sisällä muun muassa työtehtävien määräämisessä. Ajatellaan, että naiset toimivat 

huolehtivaisesti ja tunteellisesti, minkä takia naisille tarjotaan enemmän ”pehmeitä töitä” tai 

henkilöstöjohtamista. Miehiä puolestaan pidetään rationaalisina, itseensä luottavina ja 

kilpailuhenkisinä henkilöinä, jolloin ajatellaan, että heille sopii ongelmanratkaisutehtävät ja 

 
18 Martin 2003, 342–344. 
19 Acker 2006, 444–448. 
20 Mulinari & Selberg 2013, 88–89. 
21 Katila & Eriksson 2014, 72. 



 
 

 10 

johtamistyö.22 Stereotypioiden avulla ohjataan eri sukupuolten edustajien hakeutumista erilaisiin 

työtehtäviin ja käyttäytymismalleihin. Sukupuolittuneet käytänteet eivät vaikuta pelkästään 

vaadittavien ominaisuuksien tasoilla vaan myös siinä, miten työtehtävistä puhutaan ja millaista 

kielenkäyttöä ja millaisia olemisen tapoja pidetään hyväksyttävinä ja sopivina.23 

Johtajan piirteet ja johtajalta vaadittavat ominaisuudet ovat myös aiempien tutkimusten mukaan 

sukupuolittuneita. Naisjohtajilta odotetaan yleensä välittämistä, toisten tarpeiden kuuntelua, 

tunteiden jakamista ja sensitiivisyyttä. Miesjohtajia pidetään välittävinä vain silloin, kun he 

puolustavat ihmisten työpaikkoja ja kuuntelevat työntekijöiden mielipiteitä. Muita miesjohtajia 

kuvailevia piirteitä ovat kilpailullisuus, vakaus, itsevarmuus ja kunnianhimoisuus.24  

Menestyksekkäänä johtajana pidetään henkilöä, joka omaa edellä mainittuja maskuliinisia 

piirteitä. Tämä vaikuttaa siihen, että jos naista pidetään menestyksekkäänä, on hänen toimittava 

maskuliinisten piirteiden mukaan. Mikäli nainen ei toimi hänelle määriteltyjen piirteiden mukaan 

johtotehtävissä, eli ei kuuntele eikä huomioi muiden tarpeita, ajatellaan, ettei hän toimi 

sukupuolelleen sopivin tavoin. Työpaikan sukupuolittuneet käytänteet voivat näyttäytyä myös siten, 

että naisilta vaaditaan samanlaista työlle omistautumista kuin miehiltä. On syytä kuitenkin 

huomioida, että suomalaisessa yritysmaailmassa vuorovaikutuksellisuutta ja emotionaalista 

osaamista on alettu pitämään tärkeänä johtajan taitona.25  

Kuten johdannossa mainitsin, naisteatterintekijät eivät ole halunneet Helavuoren mukaan tulla 

tunnetuksi naisohjaajana tai naisjohtajana. 26 Teatterinjohtajuutta on leimannut autoritäärinen ja 

yksilökeskeinen johtajuus, jota on pidetty maskuliinisena piirteenä. Teatterinjohtajina on yleensä 

toimineet ohjaajat, joilla on ollut merkittävä oma taiteellinen visio, mitä he ovat halunneet ajaa 

teatterissa ja ohjelmistosuunnittelussa. 

Luokkahierarkioita, joihin on sisäistetty sukupuolitettuja ja rodullisia rakenteita, luodaan ja 

uudistetaan jatkuvasti organisatoristen käytäntöjen sisällä jokapäiväisessä päätöksenteossa. Jos 

käytänteitä halutaan muuttaa, täytyy eriarvoistavat käytänteet tehdä myös näkyviksi. Ensiksi 

etuoikeus, oli se sitten sukupuolta, valkoisuutta tai luokkaa koskeva etuoikeus, tulee tehdä 

näkyväksi. Patricia Martin esittää, että miehet eivät näe etuoikeuttaan, koska he eivät olet tottuneet 

 
22 Lämsä & Louvrier 2014, 28. 
23 Katila & Eriksson 2014, 71–72. 
24 Emt., 71–72. 
25 Emt., 81. 
26 Helavuori 2012, 7–14. 
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reflektoimaan omaa toimintaansa sukupuolittuneesti maskuliinisesti ruumiillistuen.27 

Etuoikeutettuihin ryhmiin kuuluvat ihmiset ajattelevat, että epätasa-arvoisuus ilmenee jossain 

muualla. 28 Toiseksi tasa-arvon käsitteen määritteleminen on tärkeää. Työpaikan sukupuolistavat 

käytänteet on hyvä tuoda ilmi sanallistaen ja pohtia, millaisia keinoja organisaatio käyttää. Onko 

keinojen tarkoituksena parantaa yksilön oikeuksia vai organisatorisia käytänteitä?29 Koen, että 

johtajalla on merkittävä vastuu huomioida oma positionsa, työpaikan epäoikeudet ja tehdä 

muutostyötä, jotta työpaikka olisi kaikille työntekijöille tasa-arvoisempi ja yhdenvertaisempi. 

2.3. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus – konkreettiset tasa-arvotoimet 
 
Kuten johdannossa totesin, tasa-arvon toteutumista julkishallinnollisesti ohjaa laki naisten ja 

miesten välisestä tasa-arvosta ja yhdenvertaisuuslaki. Laissa naisten ja miesten välisestä tasa-

arvosta sanotaan näin:  

 

Lain tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää naisten ja 

miesten välistä tasa-arvoa sekä tässä tarkoituksessa parantaa naisten asemaa 

erityisesti työelämässä. Lain tarkoituksena on myös estää sukupuoli-identiteettiin tai 

sukupuolen ilmaisuun perustuva syrjintä.30  

 

Yhdenvertaisuuslain tarkoituksena on edistää ja turvata yhdenvertaisuuden toteutumista sekä 

tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneiden oikeussuojaa.  

 

Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä iän, etnisen tai kansallisen 

alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, 

terveydentilan, vammaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen tai muun henkilöön 

liittyvän syyn perusteella.31  

 

Yhdenvertaisuuslakiin kuuluu kohta Työnantajan velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta, jossa 

mainitaan, että työnantajalla, jonka palveluksessa on vähintään 30 henkilöä, on oltava suunnitelma 

tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi.32 Laissa määriteltyjä työnantajan 

velvollisuuksia tasa-arvon edistämiseksi ovat esimerkiksi sukupuolten tasapuolisen sijoittumisen 

edistäminen eri työtehtäviin ja työolojen kehittäminen sellaisiksi, että ne soveltuvat sekä naisille ja 

miehille.33 

 
27 Martin 2003, 356–449. 
28 Acker 2006, 452. 
29 Lämsä & Louvrier 2014, 30. 
30 Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860609 Viitattu 3.7.2022 
31 Yhdenvertaisuuslaki https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141325 Viitattu 3.7.2022 
32 Emt., Viitattu 3.7.2022 
33 Emt., Viitattu 3.7.2022 
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Näitä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakiin pohjaavia tasa-arvotoimia voidaan luokitella seuraaviin 

kategorioihin, joita ovat käyttäytymismuutokseen tähtäävät toimenpiteet ja organisatorista vastuuta 

korostavat toimenpiteet. Käyttäytymismuutokseen tähtäävät toimenpiteet keskittyvät muuttamaan 

organisaation kulttuuriin liittyviä arvoja ja käytäntöjä. Toimien tarkoituksena on saada henkilöt 

kiinnittämään huomiota heidän ajatusmalleihinsa ja oppimaan uutta. Esimerkiksi koulutusten avulla 

tuodaan tietoisuutta organisaatioon ja pyritään muuttamaan organisaation merkittävien henkilöiden 

ajatuksia ja esimerkiksi sukupuoliin liittyviä stereotypioita. Organisatorista vastuuta korostavat 

toimenpiteet ovat puolestaan tasa-arvotyöhön liittyvien toimenpiteiden asettamista organisaation 

taholta. Toimenpiteitä ovat esimerkiksi tasa-arvokomitean perustaminen ja ylläpitäminen ja tasa-

arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatiminen, jota seurataan säännöllisesti. Toimet korostavat 

organisaation vastuuta myös suunnitelmien seurannassa ja kehittämisessä. Organisaatiossa voidaan 

myös selvittää, miksi tietyt ryhmät jäävät ulkopuolelle tai eivät pysty etenemään urallaan yhtä 

nopeasti.34  

 

Käyttäytymismuutokseen tähtäävät toimet ja organisatorista vastuuta korostavat toimet voivat olla 

sukupuolineutraaleja, jolloin ne eivät keskity huomioimaan tietyn sukupuolen asemaa ja sen 

parantamista. Positiivinen erityiskohtelu sen sijaan tiedostaa naisten ja miesten erilaiset asemat 

työmarkkinoilla.35 Rakenteellisten esteiden, kuten sukupuolittuneiden verkostojen, ja maskuliinisen 

suoristuskeskeisen työasenteen takia naisilla tai muilla aliedustetun ryhmän edustajilla ei ole 

samanlaisia mahdollisuuksia saada samoja paikkoja osaamistaan huolimatta.36 Positiivisen 

erityiskohtelun seurauksena naisille tai muille aliedustetun ryhmän edustajille kohdistetaan 

tietynlaisia toimia, joita ovat esimerkiksi kiintiöt tai korvamerkitty rahoitus.37 

 

Tasa-arvon määrittely yksilötasolla ja organisaatiossa vaikuttaa kuitenkin paljon organisaation 

prosesseihin tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämisessä. Kuten aiemmin mainitsin, 

dominoivat, etuoikeutetut luokat eivät yleensä näe omaa etuoikeuttaan. Tämä johtaa siihen, että 

miehet (erityisesti valkoiset heteromiehet), eivät koe, että tasa-arvotyötä tarvitaan.38 Lisäksi 

epätietoisuus vaikuttaa merkittävästi tasa-arvon edistämiseen. Organisaatiossa ei aina nähdä 

ongelmia, tai osata tiedostaa niitä.39 Organisaatioiden sisällä voidaan ajatella, että naisiksi 

 
34 Kalev et al 2006, 591. 
35 Pietilä 2021, 523–524. 
36 Lämsä & Louvrier 2014, 36. 
37 Pietilä 2021, 524. 
38 Ks. Martin, 10. 
39 Kalev et al 2006, 591. 
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identifioituva henkilöitä on rekrytoitu, jolloin keskitytään vain numerolliseen todellisuuteen.40 

Toiseksi tasa-arvon ajamista voidaan pitää yksilön asiana, jolloin uraongelmat yksilöidään 

pelkästään naisten omaksi asiaksi.41 Yksilöityminen vaikuttaa siihen, ettei tasa-arvon edistämistä 

keskitetä organisaation strategian ytimeen, jolloin organisaatio ei kehitä minkäänlaista tasa-

arvotyötä.42 Puhutaan laajemmin yksilöllisyysdiskurssista, jossa painotetaan yksilön vastuuta 

muuttaa omaa elämäänsä ja puuttua työpaikan epäkohtiin. Tällöin ajatellaan myös, että kyse on 

enemmän yksittäisen työntekijän motivaation puutteesta kuin työpaikan rakenteen ongelmista.43 

 

Tasa-arvon edistämiseen liittyviä teorioita ja käsitteitä ovat esimerkiksi legitimaatioteoria, 

sosiaalisen oikeudenmukaisuuden parantaminen, meritokratia, liberaali ja radikaali tasa-arvo. 

Käsitteet toimivat yhdessä aiemmin mainitsemieni tasa-arvoa edistävien toimien kanssa, mutta niitä 

voi käyttää selittämään, miksi tasa-arvoa edistetään. Syvennyn näihin teorioihin analyysiosiossa ja 

selvitän, miten johtajien ajatukset tasa-arvon edistämisestä linkittyvät näihin laajempiin 

diskursseihin.  

 

Legitimaatioteorian mukaan organisaation pitää noudattaa yhteiskunnan normeja ja odotuksia sekä 

toimia niiden mukaan. Suomalaisessa yhteiskunnassa merkittäviä seikkoja ovat tasa-arvoisuuden ja 

yhdenvertaisuuden noudattaminen. Arvot ovat muuttuvia ja käsitykset johtamisesta muuttuvat 

jatkuvasti, erityisesti nuorempien sukupolvien toimesta. Arvojen muuttuminen luo työpaikoille 

paineita ja muutostarpeita. Tämä vaikuttaa siihen, että niitä yrityksiä, jotka eivät esimerkiksi tee tai 

noudata tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa, ei arvosteta yhtä paljon organisaatioina, jolloin 

heidän legitimaationsa laskee.44  

 

Organisaatiot voivat toimia parantaakseen henkilöiden sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Sen 

mukaan organisaatioiden pitäisi toimia niin, että ne loisivat mahdollisuuksia niille, jotka eivät saa 

samanlaisia mahdollisuuksia kuin toiset. 45 Esimerkiksi vanhempien naisnäyttelijöiden 

palkkaaminen on osoitus heidän sosiaalisen oikeudenmukaisuutensa parantamisesta. Sosiaalista 

oikeudenmukaisuutta voi pohtia myös suhteessa yleisöön. Teatterissa yleisöllä pitäisi olla myös 

tasa-arvoiset mahdollisuudet osallistua ja harjoittaa aktiivista kansalaisuutta. Voidaan kysyä, onko 

 
40 Julkunen 2010, 75. 
41 Lämsä & Louvrier 2014, 31.  
42 Pietilä 2021, 522–525. 
43 Kalev et al 2006, 591. 
44 Lämsä & Louvrier 2014, 33. 
45 Emt., 33. 
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esitettävien esitysten ajankohta oikea tai kenen kokemuksia ja mistä perspektiivistä yleisölle 

kuvaillaan.46  

 

Meritokratia puolestaan tarkoittaa sitä, että naiset ja miehet ovat samanlaisia ja pelkästään yksilön 

oma osaaminen määrittelee urakehityksen, jolloin vain kyvyillä ja osaamisella on vaikutusta.47 

Teatterialaa on pidetty meritokratiana, jossa yksilön kyvyillä ja osaamisella on merkittävä vaikutus 

työpaikkojen saamisessa. Meritokratian vastakohtana voidaan pitää radikaalia tasa-arvoa, joka 

perustuu ajatukseen, että sukupuolten välillä on eroja, eikä rekrytointia tai uralla etenemistä nähdä 

sukupuolineutraalina tiettyihin meriitteihin ja osaamiseen pohjautuvana järjestelmänä. Positiivista 

erityiskohtelua, josta mainitsin aiemmin, voidaan pitää radikaalin tasa-arvon muotona.  

 

Radikaalin tasa-arvon vastakohtana voidaan pitää liberaalia tasa-arvoa, jonka mukaan naiset ja 

miehet ovat samanlaisia, mutta liberaalissa tasa-arvotyössä keskitytään rakenteisiin, jotta ne olisivat 

kaikille samanlaiset. Rakenteisiin puututaan siten, että käydään läpi organisaatioiden käytäntöjä ja 

varmistetaan, etteivät käytännöt syrji ketään. Rekrytointiprosesseista ilmoitetaan avoimesti ja 

pyritään siihen, että kaikilla mahdollisilla hakijoilla on samankaltaiset mahdollisuudet tietää 

avautuvasta työpaikasta taustastaan riippumatta.48 Liberaalin tasa-arvon ajamia toimia voidaan pitää 

organisatorista vastuuta korostavina toimenpiteinä, jotka ovat sukupuolineutraaleja. 

  

 
46 Gustavsson 2014, 21.  
47 Young 1961, 171–172. 
48 Lämsä & Louvrier 2014, 35–36. 
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3 Tutkimusmenetelmät 
 
Luvussa esittelen tutkielmaani varten käyttämäni aineistonkeruumenetelmän, aineiston ja 

analyysimetodin. Tutkimukseni edustaa laadullista tutkimusta, koska haastattelujen keskiössä oli 

tuoda haastateltavieni omat äänet kuulluiksi moniulotteisesti. 49  Haastatteluissa annoin tilaa 

haastateltaville kertoa laajemmin heidän kokemuksistaan ja aikaa pohtia johtamista eri 

näkökulmista. Kiinnostukseni kohteita tutkielmassani ovat määrällisestä tutkimuksesta poiketen 

monet eri yhdenaikaiset tekijät, jotka vaikuttavat lopputulokseen, ei niinkään yksioikoiset syy-

seuraussuhteet. Aineiston analyysissa korostuu aineiston keräämis- ja analyysimetodit ja se, miten 

käytetyt metodit ohjaavat tarkastelua.50 

 

3.1. Teemahaastattelu laadullisen tutkimuksen metodina 
 

Valikoin tutkimusmetodiksi puolistrukturoidun teemahaastattelun, koska halusin syventyä johtajien 

omiin kokemuksiin ja ajatuksiin johtamistyöstään ja siitä, millaisena yhdenvertaisuuden, tasa-arvon 

ja sukupuolen teemat näyttäytyvät heidän työssään. Johtaminen on työtä, jota pystyy parhaiten 

tutkimaan etnografisesti seuraillen, mutta myös haastattelemalla johtajia. Haastattelujen 

pyrkimyksenä oli laadullisen tutkimuksen mukaisesti saada selville, miten tiettyjen kysyttävien 

asioiden merkitykset rakentuivat heidän ajatuksissaan ja puheessaan. Tarkoituksena oli syventyä 

johtajien ajatuksiin ja kokemuksiin tutkimuskysymykseni asettamissa raameissa. Ennalta asetettujen 

hypoteesien todentaminen ei ollut haastatteluissa keskiössä, vaan pikemminkin uusien hypoteesien 

ja merkitysten löytäminen, koska jokainen haastateltavani koki tasa-arvon edistämisen 

johtamistyössä erilaisena.51 

 

Teemahaastattelu antoi minulle haastattelijana vapauden kysyä jatkokysymyksiä aiheista, joita en 

osannut ajatella haastattelurunkoa tehdessäni. Haastateltavani edustavat myös erikokoisia 

organisaatioita, joten teemahaastattelun käyttö antoi vapauden kysyä eri kysymyksiä erikokoisten 

teattereiden edustajilta ja viedä haastatteluja sellaiseen suuntaan, mikä osoittautui haastattelun ja 

haastateltavan vastausten kannalta merkitykselliseksi. Haastattelurungon tein teemoittain ja teemat 

muodostuivat suurimmaksi osaksi teoreettisen pääkäsitteiden alakäsitteistä ja luokista.52 

Haastattelurunko on tutkielman liitteenä.  

 
49 Hirsjärvi & Hurme 2018, 20. 
50 Emt., 20–28. 
51 Emt., 43–48 & 64.  
52 Emt., 66. 
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Teema-alueet olivat todella väljiä, jotta haastateltavilla oli mahdollisuus puhua kysyttävistä asioista 

omista lähtökohdistaan ja kuvailla niitä laajasti haluamallaan tavalla. Suunnitellessani 

haastattelurunkoa lähdin rakentamaan teema-alueita pohtien, millaista teatterinjohtaminen on 2020-

luvun Suomessa ja miten tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja sukupuolen teemat näyttäytyvät 

johtamistyössä. Toinen kiinnostuksen kohteeni liittyi organisaatioissa toteutettaviin tasa-arvotyön 

muotoihin. En siis lähtenyt rajaamaan haastattelurunkoa mihinkään tiettyyn johtamisen ja tasa-

arvotyön osa-alueeseen, koska Suomessa ei ole erityisesti tehty tutkimusta teattereiden taiteellisesta 

johtamisesta, jonka keskiössä olisi tasa-arvon edistäminen ja sukupuolen vaikutus. Näin ollen 

kysymykseni olivat myös hyvin laajoja ja haastateltavani saivat itse rajata vastauksiaan tai tuoda 

esimerkkejä teatterin tekemistä tasa-arvotoimista. Tasa-arvotoimia käytiin kuitenkin läpi johtajan 

kertomana ja hänen muististaan käsin, joten joitakin osa-alueita saattoi jäädä käymättä. Kyseinen 

seikka tuli myös ilmi haastattelujen jälkeen, kun johtajat tarkistivat käyttämiäni sitaatteja. En 

myöskään kysynyt tarkentavia kysymyksiä tietystä teemasta tai perusteluja jokaiselle vastaukselle, 

joten haastattelut piirsivät laajempaa kuvaa johtamisesta ja tasa-arvon edistämisestä 

organisaatioissa. 

 

Tutkimushaastattelua rakennetaan haastattelijan ja haastateltavan välisessä vuorovaikutussuhteessa, 

johon vaikuttaa se, miten molemmat osapuolet ymmärtävät toisiaan. Haastattelujen keskiössä on 

siten symbolijärjestelmistä kehittynein, kieli, joka on luonteeltaan sosiaalinen ja 

sopimuksenvarainen. Se, miten haastattelussa haastateltava ja haastattelija tulkitsevat tätä 

symbolijärjestelmää ja luovat symboleita, vaikuttaa haastattelun kulkuun ja ymmärrykseen puolin ja 

toisin. Haastattelua ja haastateltavaa ei voida siis pitää ympäristöstään erillisenä asiana. Todellisuus 

on sosiaalisesti konstruoitunut ja puhuessamme todellisuudesta, puhumme subjektiivisesti, johon 

vaikuttaa yhteisössä oppimamme asiat. Emme voi siis saavuttaa kaikille yhteistä todellisuutta, mutta 

voimme ajatella, että meillä on mahdollisuus ymmärtää asiat samoin kuin muut ne ymmärtävät.53 

 

Haastattelutilanteessa haastateltavat rakentavat itseään ja haastattelua. Haastateltavat kertovat 

asioistaan omasta muististaan käsin, johon vaikuttaa haastattelijan identiteetti, asiat, mitä 

haastateltavat pitävät tärkeinä ja haastattelutilanteesta nousevat ajatukset sekä tuntemukset. Tutkijan 

pitää myös samalla tavalla huomioida, että hän rakentaa maailmaa ja haastatteluja omista 

lähtökohdistaan ja ajatuksistaan käsin. Samalla tutkija vaikuttaa tutkimukseen, tulkintaan, aineiston 

 
53 Hirsjärvi & Hurme 2018, 40 & 51. 
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keruuseen ja analysointiin. Tutkimuksen pitää pyrkiä heijastamaan tutkittavien maailmaa ja kerätyn 

aineiston pitää olla pohjana analyysiosiolle.54 

 

Haastattelijana halusin antaa äänen ja tilan haastateltaville ja keskityin lähinnä kysymysten 

kysymiseen. Olin lukenut haastateltavista erinäisiä internetistä löytämiäni haastatteluja ja heidän 

johtamiensa teattereiden kotisivuja. En kuitenkaan ollut koskaan aiemmin haastatellut 

teatterinjohtajia enkä tiennyt erityisen tarkasti, mitä kaikkea johtajan työnkuvaan liittyy. Olin 

lukenut jo jonkin verran teoriaa tasa-arvotoimista, joten minun oli helppo ymmärtää haastateltavia, 

kun he puhuivat tasa-arvotyön muodoista. Haastattelutilanteessa pyrin kuitenkin siihen, etteivät 

tietoni haastateltavista näkyneet, enkä kysynyt heiltä kysymyksiä lukemani perusteella. Pyrin 

siihen, että haastateltavat saivat kertoa itse omasta työstään sen minkä halusivat, ja kysyin 

tarvittaessa, jos halusin tietää jotain tarkemmin. 

 

Haastattelut etenivät kuitenkin tutkimuksen tavoitteiden mukaisesti, joten verrattuna arkielämän 

keskusteluun, haastateltavat eivät voineet vaikuttaa siihen, mitä heiltä kysyttiin. 55 Kaikista 

haastatteluista tuli omanlaisia kokonaisuuksiaan, joissa oli erilaisia painotuksia, vaikka teemat 

olivat kaikille samat. Epidemiatilanteen takia johtajien työnkuva oli muuttunut merkittävästi, joten 

annoin johtajille aikaa palauttaa mieleen, millaisia työpaikan käytänteet olivat ennen pandemiaa.  

 

Kysymysten laajuus saattoi välillä aiheuttaa hankaluuksia vastaajalle, jonka takia kysyin myös 

yksityiskohtaisempia kysymyksiä teema-alueista, jotta pystyin saamaan tarkempia vastauksia. 

Määrittelin tiettyjä käsitteitä, jos ne eivät olleet tuttuja haastateltavalle ja esitin toteamuksia, mikäli 

koin, että ne olivat haastattelutilanteelle ja haastateltavalle avuksi. Toin myös esimerkkejä, jos 

halusin, että haastateltava vastaa tarkemmin tiettyyn aiheeseen.56 Haastatellessani Svenska 

Teaternin johtajaa Joachim Thibblinia, minulla oli välillä vaikeuksia ymmärtää hänen ruotsiksi 

käyttämiään tasa-arvotyöhön liittyviä termejä, joten emme jatkuvasti olleet täysin 

yhteisymmärryksessä sanojen tuomista merkityksistä. Haastattelu, kuten kaikki muutkin haastattelut 

toteutettiin suomeksi. Huomioin kielelliset haasteet aineiston analyysivaiheessa.  

 

Kahdelta teatterinjohtajalta Thibbliniltä ja Veijalaiselta, sain etukäteen teattereiden tasa-arvo- ja 

yhdenvertaisuussuunnitelmat, joten haastatteluissa pyrin kysymään sellaisia kysymyksiä, joihin ei 

 
54 Hirsjärvi & Hurme 2008, 16–19. 
55 Emt., 107. 
56 Emt., 106–107.  
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ollut suoraa vastausta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa. Lisäksi halusin kuulla, miten 

johtajien mielestä tasa-arvoa- ja yhdenvertaisuutta edistetään organisaatiossa ja vertasin sitä tasa-

arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa mainittuihin asioihin.  

 

3.2. Haastateltavat 
 
Kuten johdannossa mainitsin, haastateltaviksi valikoituivat Otso Kautto, Alma Lehmuskallio, 

Joachim Thibblin ja Anna Veijalainen. Haastateltavista kaksi Alma Lehmuskallio ja Otso Kautto 

ovat koulutukseltaan ohjaajia. Joachim Thibblin on koulutukseltaan näyttelijä ja Anna Veijalainen 

on valmistunut tanssijaksi Teatterikorkeakoulusta. 

 

Halusin jo haastattelupyyntöjä tehdessäni, että haastateltavat osallistuisivat nimillään 

haastatteluihin, koska ajattelin, että pystyisin näin kertomaan tarkemmin organisaatioiden 

toiminnasta. Suomen teatterikenttä on pieni ja nimien kertominen mahdollistaa sen, että 

maisteritutkielman lukijat tulevat tietoiseksi siitä, miten ja missä organisaatioissa tasa-arvoa 

edistetään. Kaikki haastateltavat suostuivat pyyntööni osallistua haastatteluun nimellään ja lähetin 

heille suorat sitaatit tarkistettavaksi. Haastateltavia lähestyin aluksi sähköpostitse, jossa kerroin 

tutkielmani tavoitteesta ja aikataulusta. Haastatteluajankohdat sovittiin myös sähköpostitse. Lähetin 

jokaiselle haastateltavalle viikkoa ennen haastattelua haastattelurungon ja haastattelusopimuksen 

luettavaksi.  

 

Haastatteluissa halusin syventyä laajemmin johtamistyöhön, joten isompi otanta haastateltavia olisi 

ollut liikaa maisterintutkielman laajuutta ajatellen. Haastateltavien valitsemiseen vaikutti heidän 

johtamansa teatterin koko, teatterin maantieteellinen sijainti ja organisaatiorakenne. Huomioin 

myös sukupuolijakauman haastateltavien valinnoissa. Tampereen Työväen Teatteri, Svenska 

Teatern ja Oulun teatteri ovat kaikki isoja taidelaitoksia, mutta niillä on keskenään erilaiset asemat 

taideorganisaatioina. Tampereen Työväen Teatterilla ja Svenska Teaternilla on molemmilla 

kansalliset erityisasemat, ja ne saavat erityistä valtionosuustukea valtiolta. Oulun teatteri puolestaan 

on kaupungin omistuksessa oleva teatteri. KokoTeatteri edustaa aineistoni pienintä teatteria, jossa 

tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden teemoilla on merkittävä rooli teatterin toiminnassa. KokoTeatteri 

poikkeaa myös muista teattereista siten, ettei sillä ole omaa kiinteää näyttelijäensemblea, vaan 

teatterissa työllistetään freelancereita ja teatteri muistuttaa enemmän tuotantoalustaa. 
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Pyrin haastattelemaan johtajia, joita ei ollut haastateltu aiempiin opinnäytteisiin tai tutkimuksiin. 

Haastattelut toteutettiin kevään 2022 aikana. Kolme niistä pidettiin teatterinjohtajien työhuoneissa 

ja yksi etäyhteydellä Zoomin avulla aikataulumuutosteni takia. Haastattelut kestivät yhdestä 

tunnista ja kahdeksasta minuutista (1 h 8 min) kahteen tuntiin (2 h). Olin pyytänyt haastateltavia 

varamaan kaksi tuntia aikaa haastattelulle. Äänitin kaikki haastattelut ja litteroin ne. 

Litterointiprosessin aloitin heti jokaisen haastattelun jälkeen ja kuuntelin äänitetyt materiaalit 

litteroinnin valmistuttua. Litteroidusta materiaalista jätin pois täytesanoja, mutta kirjoitin itselleni 

ylös, jos haastateltava piti tauon, naurahti tai painotti jotain asiaa. Aineiston analyysissä olevissa 

sitaateissa kolme pistettä hakasulkeiden sisällä […] tarkoittaa, että olen jättänyt jotain 

haastateltavan kertomaa pois. Litteroinnissa olen pyrkinyt sanalliseen tarkkuuteen, jotta 

haastateltavan puhe tulisi ilmi niin kuin hän on itse sen sanonut, enkä ole korjannut esimerkiksi 

murresanoja pois.  

 

3.3. Tulkitseva diskurssianalyysi 
 

Kuten johdannossa mainitsin, tutkielmani keskiössä on tutkia, miten johtajat edistävät tasa-arvoa ja 

yhdenvertaisuutta, eli miten he kielen avulla rakentavat ja merkityksellistävät tasa-arvon ja 

yhdenvertaisuuden edistämistä konkreettisten tekojen lisäksi. Diskurssianalyyttisessä perinteessä 

ajatellaan, että sosiaaliset ilmiöt, kuten organisaatio tai johtaminen tuotetaan yksilöiden välisessä 

kielellisessä vuorovaikutustilanteessa, jotka vaihtelevat ajan ja paikan mukaan. Kieli ei siis ole 

pelkkä todellisuuden kuvaaja, vaan kielen avulla voidaan kuvata, rakentaa ja merkityksellistää 

todellisuutta, mutta se on samalla myös osa sitä. Tulkitsevaa diskurssianalyysiä on käytetty 

johtamis- ja organisaatiotutkimuksessa, koska diskursiivisen lähestymistavan avulla voidaan 

selvittää, millaisia merkityksiä tietynlaisesta johtamisen ilmiöstä tuotetaan tai millaisia merkityksiä 

tietylle johtamisen ilmiölle annetaan. 57 

 

Analyysiosiossa keskityn löytämään keskeisimpiä diskursseja, joiden avulla johtajat esimerkiksi 

edistävät tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Diskurssit ovat vakiintuneita puhekäytänteitä, jotka 

rakentavat ja tuottavat sitä ilmiötä, jota ne kuvaavat. Ne ovat kiinnittyneitä sosiaalisiin ja 

yhteiskunnallisiin konteksteihin. Teatterin johtamisessa yhdistyy monenlaiset eri diskurssit, joita 

ovat taidepuheeseen, sukupuoleen ja johtamiseen liittyvät puhekäytänteet, jotka tuottavat taiteen 

merkitystä, johtamista ja sukupuolta ilmiöinä. Diskurssit ovat myös suhteessa toisiinsa, jolloin 

 
57 Siltaoja & Vehkaperä 2011, 210. 
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huomionarvoista on, miten sosiaalisia merkityksiä ylläpidetään. Esimerkiksi, millaisia merkityksiä 

tasa-arvoiselle johtamiselle annetaan, ja mikä on kyseisten merkitysten suhde vallitsevaan 

kulttuuriseen ja ajalliseen kontekstiin.58 Analyysini on aineistolähtöistä tulkitsevan 

diskurssianalyysin mukaisesti ja tutkimukseen käytettyyn teoriaan syvennyn vasta alustavien 

käsitteiden ja kategorioiden hahmottamisen jälkeen.  

 

Tulkitsevan diskurssianalyysin tavoitteena on tutkimuskohteen, teksteissä tuotetun sosiaalisen 

todellisuuden kokonaisvaltainen ja yksityiskohtainen tutkiminen ja ymmärtäminen. 

Siinä ei kuitenkaan pyritä pelkästään tunnistamaan subjektiivisia merkityksiä yksittäisistä teksteistä 

vaan tunnistamaan yleisempiä diskursseja, joissa tuotetaan ja ylläpidetään kollektiivisia merkityksiä 

ja tulkintoja ilmiöistä ja asiantiloista. Tutkielmassani pyrin tunnistamaan haastattelumateriaaleista 

nousseita asioita osana johtamisen sukupuolittuneisuutta ja tasa-arvotoimien edistämistä tuottavina 

diskursseina. Analyysissä korostuu erojen ja yhtäläisyyksien etsiminen ja pienet yksittäiset 

ilmaukset, sillä ilmiöt rakentuvat sanavalintojen, taukojen ja painotusten avulla. En pyri 

tilastolliseen yleistämiseen, johon pyritään tarkemmin määrällisessä tutkimuksessa, mutta 

teoreettinen yleistävyys on mahdollista, koska tutkielmani tarkoituksensa on tuottaa ymmärrystä 

lisäävää käsitteellistä tietoa siitä, miten johtaja huomioi tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden 

edistämisen.59 Haastatteluaineiston suppeuden takia tilastollinen yleistävyyskään ei ole mahdollista, 

koska olen haastatellut vain neljää johtajaa.   

 

Diskurssianalyysi kohtaa myös vaaranpaikkoja. Analyysin tekijää ohjaa hänen omat käsityksensä ja 

arvonsa, jotka eivät ole millään tapaa erillisiä sosiaalisesta todellisuudesta. Diskursseista voi myös 

tehdä johtopäätöksiä, jotka eivät pohjaa siihen, mitä haastateltava on sanonut. Analyysin tekijän 

täytyy luoda johtopäätöksensä aineistosta käsin ja tiedostaa hänen omat arvonsa, jotka ohjaavat 

analyysiä ja koko tutkielman tekoa. Tämän takia tutkielmassa tutkijan pitää kertoa aineisto-otteista 

ja päättelypoluista, joiden mukaan analyysiosiota on tehty. Tutkija on velvoitettu antamaan 

uskottava selitys aineiston kokoamisesta ja analysoinnista.60 Luin litterointeja moneen otteeseen 

ja analyysin alkuvaiheessa luokittelin ne teemoittain tutkimuskysymykseni osoittamissa raameissa, 

jonka jälkeen aloin yhdistämään niitä käyttämääni teoriaan. Päädiskursseiksi muodostui seitsemän 

diskurssia. Aineiston analyysivaiheessa pyrin olemaan jatkuvasti tietoinen omista arvoistani ja 

tavastani lukea aineistoa.  

 
58 Siltaoja & Vehkaperä 2011, 211. 
59 Emt., 217. 
60 Hirsjärvi & Hurme 2018, 122–123. 
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4. Johtajuutta käsittelevän puheen analysointi 
 
Tässä luvussa esittelen tutkimuksen tulokset aineistosta nousseiden diskurssien avulla. Olen jakanut 

diskurssit seitsemään eri diskurssiin, jotka eivät täysin noudata haastattelurungon mallia, koska 

haastateltavat kertoivat tietyistä tasa-arvon edistämiseen liittyvistä aiheista ennen kuin kysyin heiltä 

tarkemmin niistä. Diskurssit ovat esitetty analyysissä myös aihepiireittäin, jotta lukijan olisi 

helpompi seurata niitä. Diskurssit kuvaavat sitä, millaisin keinoin johtajat edistävät tasa-arvoa ja 

millaisin perustein. Osa diskursseista rakentaa sukupuolen merkitystä taiteellisessa työssä, osa tasa-

arvon edistämistä. Diskurssit rakentuvat tutkimuskysymykseni ympärille, mutta johtajat painottavat 

erilaisia asioita tasa-arvon edistämisessä, joten erityisen mielenkiintoiseksi nousee tavat, joiden 

avulla johtajat perustelevat tasa-arvon edistämistyötään.  

 

4.1. Muutosjohtamisen diskurssi 
 
Teatterinjohtaminen erityisesti laitosteattereissa on ollut muuttumassa. Pandemiatilanne ja #metoo-

kampanja ovat vaikuttaneet alaan merkittävästi. Valtarakenteiden muuttuminen on vaikuttanut 

siihen, että johtajan auktoriteetti ei ole enää niin merkittävä, ettei johtajan epäasiallista toimintaa 

voisi kyseenalaistaa. Johtajalta odotetaan vuorovaikutteisuutta ja henkilöstön kuuntelemista.61 

Samalla johtajalta vaaditaan monenlaista muuta osaamista, josta mainitsin teoriaosiossa.  

 

Haastattelumateriaalia lukiessani kiinnostava ja olennainen havainto oli, että kaikki haastateltavani 

kokivat olevansa jollain tapaa muutosjohtajia. Haastateltavat kertoivat muutosjohtamiseen 

pyrkimyksestään ilman, että kysyin heiltä tarkemmin siitä. Huomioin kuitenkin, että KokoTeatterin 

johtaja Anna Veijalainen on ollut perustamassa KokoTeatteria, joten hänen muutosjohtamiseensa 

on osittain vaikuttanut alan muutokset ja laajempi työkulttuurin muuttuminen. 

 

Kahdessa teatterissa oli aiempien johtajien jäljiltä ollut pettymystä edellisiä johtajia kohtaan, joten 

johtajan prioriteettina oli saada henkilöstövaikeudet selätettyä ja kehittää työpaikan työoloja. 

Kahdelle haastateltavista tasa-arvon edistäminen oli merkittävä osa teatteriin kohdistuvia 

muutoksia. Toinen heistä oli aiemmin tehnyt erilaisia tasa-arvoon liittyviä selvityksiä, ja koki, että 

tasa-arvoon pyrkiminen koko organisaation toiminnassa vaikuttaa merkittävästi henkilöstön 

hyvinvointiin ja mahdollisimman hyvän taiteen tekemiseen. Toinen johtajista oli kiinnittänyt 

huomiota tasa-arvon edistämiseen organisaatiossa teatterin perustamisesta lähtien. Kahdella 

 
61 Teatterin johtaminen on vaikeampaa kuin koskaan https://www.lapinkansa.fi/teatterin-johtaminen-on-vaikeampaa-

kuin-koskaan-ro/153511 Viitattu 8.8.2022 
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johtajalla tasa-arvon edistäminen kulki muiden muutospyrkimysten mukana, mutta se ei ollut yhtä 

merkittävä osa sitä.  

 

Thibblinin muutosjohtaminen muovautui strategialähtöisestä työntekemisestä ja suurin 

organisaation muutos oli turvallisen työympäristön tekeminen. Thibblin teki yhdessä muiden 

avainhenkilöiden kanssa teatterin strategian, johon tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 

kuuluu. Hän painotti haastattelussa henkilökunnan tärkeyttä, ja organisaation arvoja, mitkä 

vaikuttavat koko teatterin toimintaan. Pyrkimys turvallisen työilmapiirin tekemiseen tuli esiin 

haastattelussa useaan otteeseen. 

 

Et luodaan sitä turvallista, koska jos sitä turvaa ei oo niin kukaan ei tee sitä työtä 

hyvin. Ja matalaa kynnystä keskusteluihin, ovet auki ja luottamusta ja herkällä 

korvalla seurataan tilannetta […] Myös se, että se ei oo pelkän johdon vastuu vaan se 

on koko työyhteisön vastuu. Näissä on ollu suuret hierarkiset erot ja johtaja on ollut 

kaiken pää, että jos se johto ei oo kunnossa niin se kuravesi valuu alas […] Katottiin 

se kattojohto uudestaan, että saatiin tasoitettua organisaation eri hierarkioiden 

tasoja.62 

 

Johtamista koskevat normit ovat muuttuneet viime vuosina, johtajalta odotetaan turvallisuuden 

tunteen edistämistä organisaatiossa. Diskurssissa nousee esiin, kuinka johtaja huomioi enemmän 

myös henkilökunnan tarpeita. Muutos tulee työntekijöiden hyvinvoinnin parantamisesta, joka on 

johtajan vastuulla, mutta muutoksen tarkoituksena on motivoida työntekijöitä tekemään työtään 

mahdollisimman hyvin.63 

 

Muutosjohtaminen muovautui kahdella johtajalla siitä, että he eivät olleet tyytyväisiä 

laitosteattereiden toimintaan ja he kokivat, että vaikuttaakseen muutokseen olisi heidän oltava 

organisaation johdossa. Verrattuna edelliseen haastattelulainaukseen muutoshaluisuus välittyi 

laitosteatterin organisaation rakennetta ja tyyliä kohtaan. Kautto kertoi, että hän on ollut aiemmin 

laitosteatterin vastustaja, mutta hän näki, että laitosteatterin rakenne voisi toimia paremmin. Hän 

ajattelee, että hänelle annettiin muutosjohtajan tehtävä, mutta ilman työkaluja muutoksen 

ajamiseksi. Muutokset, joita Kautto on pitänyt tärkeimpinä, koskevat taiteellisen ohjelmiston 

suunnittelua ja tuotanto- ja toimintatapojen kehitystä. Hän kokee, että ainoa keino, jolla teatteri 

pärjää tapahtuma-alalla olevassa kilpailussa, on tehdä mahdollisimman laadukasta teatteria. Hänen 

 
62 Thibblin h2022. 
63 Powell & Graves 2003, 147. 
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missionsa johtamisuran alussa liittyi ohjelmistosuunnitteluun, viihteen ja taiteen merkityksiin sekä 

yleisöön, mitä alla oleva sitaatti kuvastaa.   

 

Se oli kyllä niin selkee, että miten me käännetään tilanne, jossa teokset on työkaluja 

siihen, että instituutio vois jatkaa elämäänsä eikä toisinpäin, ja että teatteri on 

olemassa niitä teoksia varten. Ja sehän ei koskaan voi sataprosenttisesti toimia. 

Nykyään ajattelen niin, että teattereilla kuuluu olla kaksi strategiaa, ja toinen on 

rajaton strategia, jonka ainoa tehtävä on instituution jatkuvuuden varmistaminen. Ja 

sitten on se rajallinen, aikaan ja johtajakausiin rajattu strategia, joka liittyy tietyn 

taiteellisen agendan läpiviemiseen ja sen onnistumiseen ja siihen taiteelliseen 

painoarvoon, miten se määritellään…64 

 

Lehmuskallio koki myös, että muuttaakseen asioita, olisi hänen hakeuduttava sellaiseen asemaan, 

josta muutosta voisi ajaa. Hänelle tärkeimmät muutokset koskivat taiteellista sisältöä, 

moninaisuuden lisäämistä, hyvinvoivan työntekijän ja työyhteisön merkitystä.  

 

Se sisältölähtökohta on kaikista tärkein, että jaksetaan kysyä, miksi tehdään teatteria, 

miks tehään tää esitys, miks täällä, miks näille ja miks juuri nyt ja että se tekijöiden 

suhde siihen sisältöön on polttavan tärkeä ja siitä tärkeydestä ja merkityksellisyydestä 

pystyy kommunikoimaan sille työryhmälle ja sen työryhmän kanssa kehittelemään ja 

sit se merkitys on välitettävissä myös sinne yleisölle. Et se sisältölähtöisyys oli 

varmasti pääasia. Sitte oli mun hyvin voimakas käsitys siitä, että hyvinvoiva ihminen 

tekee parasta taidetta. Taidealalla on jonkun verran epäterveita käytäntöjä ja 

vääristyneitä valtarakenteita, joissa sen taiteen nimissä ikään kuin hyväksytetään 

ihmisten alistamista tai oletetaan että vaatii kärsimystä, jotta se taitelija siitä 

kirkastuu ja että se esitys on huippuhyvä sen kärsimyksen kautta. Taiteen tekeminen 

on raskasta ja vaikeeta useenkin. Mä en tarkota et sen pitäis olla helppoa ja 

suvereenia ja poliittisesti korrektia, mutta työolosuhteiden pitää olla hyvät, jotta siinä 

ilmapiirissä se taiteen vapaus voi parhaiten kukkia.65 

 

Sitaateista käy ilmi, että Lehmuskallion muutospyrkimykset koskivat myös ohjelmistosuunnittelua 

ja taiteellista visiota. Lehmuskallio nosti esiin henkilöstön turvan tunteen lisäämisen ja vääristyneet 

valtarakenteet, joista Thibblin mainitsi myös käyttämässäni sitaatissa. Lehmuskallio ja Thibblin 

toivat esiin hyvinvoivan työntekijän merkityksen työyhteisöille ja he kokivat, että johtajan on myös 

edistettävä työntekijöiden hyvinvointia tarjoamalla turvalliset työolot organisaatiossa 

työskenteleville henkilöille. 

 

KokoTeatterissa tasa-arvon edistäminen on ollut osana teatterin toimintaa alusta saakka. Anna 

Veijalainen on toiminut teatterinjohtajana teatterin perustamisesta asti, joten hänen 
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65 Lehmuskallio, h2022. 



 
 

 24 

muutosjohtamiseensa ovat vaikuttaneet enemmän alan muutokset. Hän kertoo alla olevassa 

sitaatissa, että tekemisen tapoja on tullut enemmän, eikä hänen mielestään teatterin tekeminen ole 

enää niin hierarkkista. Diskurssi kuvaa sitä, kuinka muutos hänen johtamiseensa on tullut 

ulkoapäin, mutta hän on myös halunnut olla mukana muutosta. 

 

Ehkä se hierarkioiden purku on yks semmonen merkittävä asia ja sen demokratian 

lisääminen, että mitä on halunnu itsekin ja minkä kehityksen on nähny tapahtuvan 

tässä runsaassa kahdessakymmenessä vuodessa.66 

 

Muutosjohtamisen diskurssissa nousee esiin, että muutosjohtamista rakennetaan luoville aloille 

tyypillisin tavoin. Johtajat kokevat, että heidän on tarjottava olosuhteet mahdollisimman hyvän 

taiteen syntymiselle ja tehdä mahdollisimman hyvää taidetta yleisölle, jota hyvinvoiva henkilöstö 

tuottaa. Johtamistutkijoiden mukaan transformationaalinen johtajuus on prosessi, joka muuttaa 

yksilöä ja motivoi häntä.67 Diskursseissa korostui kuitenkin enemmän taiteellinen työ ja 

ohjelmistosuunnittelu. Johtajat eivät puhuneet työyhteisön yksilöiden motivoinnista, pikemmin 

laajemmasta rakenteiden ja yhteisön käytänteiden muuttamisesta. Johtajat kuitenkin pyrkivät 

muutosjohtajan tavoin kannustamaan henkilökohtaa tekemään parastaan ja huolehtimaan, että 

henkilökunnalla on mahdollisuudet siihen.68 Häti-Korkeilan mukaan johtajan työhön vaikuttaa 

myös paljon, millaiset työpaikan käytänteet ovat olleet aiemmin ja millainen edellinen johtaja on 

ollut.69 Kahdessa organisaatiossa edellisen johtajan toiminta oli vaikuttanut organisaation 

käytänteisiin negatiivisesti, joita johtajat ovat muuttaneet työyhteisölle paremmaksi muutosjohtajan 

tavoin. 

 

  

 
66 Veijalainen, h2022. 
67 Powell & Graves 2003, 147. 
68 Ks. Powel & Graves, 6.  
69 Häti-korkeila 2010, 62. 
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4.2. ”Yhdenvertainen ja tasa-arvoinen kohteleminen” – tasa-arvon edistämisdiskurssi 
 

Kuten johdannossa mainitsin, tasa-arvon edistämistä ohjaa se, miten tasa-arvo määritellään. Pyysin 

jokaista johtajaa määrittelemään tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden, jota peilasin siihen, miten ja 

millaisin merkityksin tasa-arvoa edistetään organisaatiossa. Tasa-arvon edistäminen ei ole irrallaan 

työyhteisön käytänteistä ja yleisestä työkulttuurista, vaan tasa-arvoa voidaan edistää huomiolla 

esimerkiksi sen, miten työyhteisön jäseniä kohdellaan. Tämä alaluku käsittelee laajemmin tasa-

arvon edistämistä ja siihen liittyviä merkityksiä, vaikka muut alaluvut sivuavatkin tasa-arvon 

edistämistä.  

 

Tasa-arvon edistämisdiskurssi tuo esiin, millaisin perustein ja merkityksin johtajat edistävät tasa-

arvoa organisaatiossa. Vaikka tasa-arvon edistäminen on tutkimuskysymykseni, diskurssi toistui 

haastatteluissa ilman, että kysyin suoranaisesti siihen liittyviä kysymyksiä. Tasa-arvon edistäminen 

ei myöskään aina näyttäynyt itseisarvoisena, vaan sitä ohjasivat organisaation arvot ja käytänteet ja 

johtajan yksityishenkilönä kokemat arvot, joiden vaikutuksista olen maininnut tutkielmassani. Tasa-

arvon edistämistyö taideorganisaatioiden sisällä ei ole saanut erityistä kannatusta ja jalansijaa 

aiemmin Suomessa, joka vaikuttaa siihen, että tasa-arvon edistämiskäytänteet ovat vielä 

alkutekijöissä monissa etenkin suomenkielisissä organisaatioissa. Tasa-arvotyötä ja koulutuksia on 

jo järjestetty vuodesta 2006, jolloin Cefisto (Centralförbundet för Finlands Svenska 

Teaterorganisationer) toteutti tasa-arvo-ohjelman, jonka tarkoituksena oli puuttua tasa-arvoasioihin 

liittyvään tyytymättömyyteen. Tasa-arvoasiat kohtasivat paljon vastustusta aluksi, mutta työ on 

käynnistynyt, mikä voidaan todeta myös haastattelujeni pohjalta.70 

 

Tasa-arvon edistäminen johtajilla muovautuu yleisemmästä turvallisuuden tunteen edistämisestä, 

tasapuolisesta kohtelusta ja siitä, että kaikki työyhteisöön kuuluvat jäsenet voisivat työpaikalla 

mahdollisimman hyvin, mikä tuli ilmi myös muutosjohtajuuden diskurssia käsittelevässä osiossa. 

 

Kautto määrittelee tasa-arvon yhtäläisinä mahdollisuuksina uralla etenemiseen ja itsensä 

toteuttamiseen. Yhdenvertaisuus tarkoittaa hänelle sitä, että ihmisiä kaikkia täytyy kohdella samalla 

tavalla, mutta eri ihmisten painoarvo erilaisissa projekteissa ei ole aina sama. Tasaveroisuus on 

hänelle itsestäänselvyys, mutta erityisosaamiseen liittyvä etuoikeus on hänen mielestään sallittua.  

Veijalainen määrittelee tasa-arvon lainsäädännön kautta tuomalla esiin, mitä tasa-arvo- ja 
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yhdenvertaisuuslaissa mainitaan. Lisäksi hän kertoi, että KokoTeatterissa maksetaan kaikille 

samanarvoisesta työstä sama palkka. Lehmuskallio ajattelee, että tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus 

tarkoittaa lähtökohtaisesti samaa asiaa. Tasa-arvo merkitsee hänelle sukupuolten välistä tasa-arvoa. 

Yhdenvertaisuus sisältää hänelle sukupuolten välisen yhdenvertaisuuden ja koko kirjon 

intersektionaalisen feminismin mukaisesti, jossa voi olla ristikkäin ja päällekkäin vaikuttavia 

asioita. Näin ollen yhdenvertaisuus sisältää hänelle muutkin tavat tarkastella tasa-arvoa.  

 

Tietoisuuden lisääminen on ollut johtajien yksi keino lisätä tasa-arvoa, jota varten on pidetty 

taiteellisia seminaareja ja koulutuksia. Tietoisuuden lisääminen on yksi käyttäytymismuutokseen 

tähtäävä toimenpide, jonka avulla organisaatiossa olevia stereotypioita tai ajatusvinoumia pyritään 

muuttamaan, jottei epätasa-arvon rakenteita uusinnettaisi.71  Kautto on lisännyt taiteellisten 

seminaarien määrää, jossa käydään keskustelua yhdessä ja ajatellaan yhdessä hankaliakin 

työyhteisön asioita. Eräässä seminaarissa käsiteltiin sitä, mikä taiteellisessa yhteisössä on häirintää 

ja miten siihen pystytään puuttumaan nopeasti. 

 

Tavoite oli se, että kenenkään ei tarttee koko ajan kytätä omaa toimintaansa, voi luottaa 

siihen, että ympärillä olevat sanoo, että toi oli nyt… ja jos se sen jälkeen jatkuu niin sit 

se on varoitusasia. Mut se, et jos sä kerran mokaat, niin se ei oo vakavaa vaan se on 

oppia. Mut jos se jatkuu niin sit se on häirintää ja sit se on varotuksen paikka. Ja 

määriteltiin yksi henkilö, jolla ei ole yhtään alaista, mutta johon kaikki luottaa. Joka on 

sit yhteyshenkilö sillä tavalla, että jos ei itse uskalla sanoo suoraan niin sen kautta 

voi[… ] Ja hän on erittäin pätevä ja rehellinen ja rohkea ihminen, jotenka kaikki luottaa 

siihen…72 
 

Thibblinin oli tarkoitus pitää vallankäyttöä käsittelevä seminaari, jossa kaikki oppisivat 

tunnistamaan vallankäyttöä ja systemaattisesti poistamaan vallan väärinkäyttöä, mutta seminaari 

siirtyi pandemian takia. Alma Lehmuskallio järjesti Sonya Lindforsin johdolla Valta, toiseus ja 

representaatiot -koulutuksen taiteelliselle henkilökunnalle, jossa käsiteltiin sitä, mitä kyseiset 

aihepiirit pitävät sisällään nimenomaan esittävän taiteen alueella. 

 

Tampereen Työväen Teatterissa johtoryhmä vastaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman 

tekemisestä, mutta Kauton mukaan seurantakokouksia on ollut vähän. Lisäksi teatterissa on tasa-

arvovaltuutettu häirintäyhdyshenkilön lisäksi, mutta Kautto ei muista, kuka hän on. Kautto tuo esiin 

alla olevassa sitaatissa myös teatterin projektikohtaisen työn vaikutuksen, josta Häti-Korkeila 
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mainitsee väitöskirjassaan. Tasa-arvotoimikuntaa teatterissa ei ole, josta hän kertoo alla olevassa 

sitaatissa: 

Sellanen jatkuva tasa-arvoa seuraava elin, jonka nimenomainen tehtävä olis seurata 

tasa-arvon toteutumista niin sellasta meillä ei ole. Et se on vähän integroituneena 

kaikkeen, mitä me tehään. Se vois olla parempi, että ois oma elin, joka ilmottaa silloin 

kun tuntuu oikein pahalta. Joskus yleisissä tilanteissa saattaa olla niin paljon asioita, 

että puuttuminen ja jonkun asian nostaminen pintaan saattaa tuntuu turhauttavalta. Et 

se pitäis tehdä mahdollisimman helpoks. Sehän siinä onkin, et se mitä helpommin se 

pystytään ilmaisemaan nii sitä nopeammin ja helpommin se pystytään muuttamaan. 

Tää on vielä projektikohtasta tää työ, eri työryhmissä on eri pulssi ja vähän eri 

ongelmat ja eri vahvuudet niin se et joissain työryhmissä ei todellakaan oo tarvetta 

ees ajatella koko asiaa, mut sit väitän et tulee sellasia työryhmiä aina silloin tällöin, 

että olis hyvä ollu joku, jolla on mandaatti ottaa esille. Täytyy miettiä, koska mä 

luulen, että sitä vois vähän vahvistaa…73 
 

Kautto kokee, että asioiden korjaantuminen ei tapahdu tasa-arvosuunnitelman kautta, koska hänen 

mielestään tasa-arvosuunnitelmasta tulee helposti pakollinen dokumentti, joka ei ole tarpeeksi 

konkreettinen organisaation tarpeisiin. Hän mainitsi kolmesti haastattelun aikana, että henkilökunta 

on todella tietoista ja tasa-arvon näkökulma nousee esiin herkästi, joten hän ei pääse unohtamaan 

sitä johtajana. Kalevin et al. tutkimuksen mukaan tasa-arvon kokonaisvaltainen edistäminen tasa-

arvokomitean pystyttämisellä voisi olla vaikuttavampaa ja ajaisi paremmin muutosta. Tasa-

arvotoimet, jotka kulkevat mukana organisaation arjessa, mutta eivät ole erillisiä tiettyjä asioita 

ajavia, jäävät helposti taka-alalle, kun organisaatioon tulee muita kilpailevia asioita.74 Tällöin myös 

tietoisuus eri ryhmien välillä olevista eroista kasvaisi ja ongelmakohtiin olisi tehokkaampaa 

puuttua.  

 

Thibblinillä on samalaisia ajatuksia dokumenttien kirjoittamiseen ja niiden seuraamiseen. Kautto ja 

Thibblin ajattelevat myös, että mikään asia ei ole koskaan niin pieni, etteikö siitä voisi tulla 

puhumaan johtajalle. Kautto on vahvistanut linjaorganisaatiota, jolloin toimipisteiden 

esihenkilöiden merkitys on noussut, jotta ongelmia ratkaistaisiin enemmän työpisteiden sisällä. 

Thibblin kokee, että tasa-arvon edistäminen on koko työyhteisön tehtävä:  

 

Et sen seurannan pitää tapahtuu jokaisella, et sitä ei voi jättää komiteoille, ja se liittyy 

siihen työkulttuuriin, mistä mä alussa puhuin, se ei oo vaan sitä… Me eletään noitten 

arvojen mukaisesti ja matalalla kynnyksellä uskalletaan tarttua. Oon saanu tehdä aika 

paljon työtä ja saankin jatkossa, tai toivottavasti vähemmän. Mut mä muistutan, kun 

on konflikteja ja jotain tapahtuu, että ei riitä että te tuutte vaan esimiehelle puhumaan 

vaan teidän pitää myös ottaa se oma vastuu […]Et esimiehet, johto tai kollegat ei oo 
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tarttunu ongelmiin niin ne on annettu olla. Tämmönen ongelma on aina olemassa… 

Silloin se vastuu on aina siirretty johtoon, siitä on tullu semmosta passiivista 

kanssariippuvuutta. […] Mä oon yks kerrallaan käsitelly näitä asioita ja me ollaan 

päästy aika pitkälle, ja moni asia on hoidettu…75 

 

Diskurssissa käy ilmi, että johdon on otettava vastuu myös tasa-arvon edistämisestä, mutta 

henkilökunnan on myös itse oltava valmis tulemaan mukaan muutokseen. Thibblin korostaa 

sitaatissa kuin myös haastattelun aikana useaan otteeseen organisaation strategian merkitystä ja 

arvoja, joiden mukaan työyhteisö elää. Svenska Teaternin arvoja ovat muun muassa vastuullisuus, 

rohkaiseminen, yhteisöllisyys, luottamus, rehellisyys ja kunnioitus. Henkilökuntaa kannustetaan 

ottamaan vastuu omasta ja toisten hyvinvoinnista työpaikalla. Arvoissa lukee, että Svenska 

Teaternin on varmistettava osallistava ja tasa-arvoinen työympäristö, jossa kaikkia ihmisiä 

kunnioitetaan.76 Hän tuo myös esiin, että tasa-arvon teemat ovat integroituneina organisaation eri 

prosesseihin ja tasa-arvon edistämisen pitäisi lähteä liikkeelle organisaatiossa ruohonjuuritasolta, 

jokapäiväisestä kommunikoinnista. Svenska Teaternissa päivitetään tasa-arvo ja 

yhdenvertaisuussuunnitelmaa, johon listataan myös kehitettäviä asioita. Teatterissa on myös tasa-

arvo- ja yhtäläinen käsittelyryhmä. Thibblin kokee, että jokaisen työyhteisön jäsenten on 

osallistuttava hyvän ja turvallisen työilmapiirin tekemiseen, jolloin tasa-arvotyötä ei voi jättää 

pelkästään erillisten komiteoiden tehtäväksi. 

 

Yllä olevissa sitaateissa korostuu se, että johtajat ajattelevat henkilökunnan olevan tiedostavaa ja he 

ottavat puheeksi johtajan kanssa, mikäli työyhteisössä ilmenee ongelmia. Kautto kertoi 

haastattelussa, ettei häirintää henkilökunnan mukaan ole ollut. Sitaattien tarkistamisen yhteydessä 

hän laittoi sähköpostia, jossa hän kertoi, että organisaatiossa oli pitkään jatkunut epäasiallinen 

käytös, johon puututtiin nopeasti ja tilanteen vaatimalla ankaruudella. Hän kuitenkin kokee, että 

tilanteeseen olisi voinut puuttua aiemmin, jos ”organisaation turvallisen valittamisen reitit” olisivat 

olleet paremmin kuratoidut.77  

 

Yllä olevat diskurssit ovat esimerkkejä liberaalista tasa-arvosta. Rakenteita muutetaan, jotta 

toimintakulttuuri olisi kaikille työyhteisön jäsenille samanlainen. Samalla yhdenvertaisuuden ja 

tasa-arvon edistäminen jätetään osittain yksilön vastuulle, koska johtajat kertovat, että työyhteisön 

jäsenten pitää ottaa myös vastuu asioiden edistämisestä. Tasa-arvotoimia on kuitenkin kehitetty 

 
75 Thibblin, h2022. 
76 Svenska Teaternin arvot 2021. 
77Otso Kauton sähköposti 4.8.2022 Maria Sairaselle.  
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johtajan johdolla, ja johtajat ovat valmiita tekemään muutoksia organisaatioon Tampereen Työväen 

Teatterissa Kauton kertoman mukaan tasa-arvotyötä, joka olisi irrallaan arkipäivästä ja joka säätelisi 

tasa-arvon edistämistä esimerkiksi tasa-arvokomitean muodossa, ei kuitenkaan ole nähty erityisen 

merkittävänä toimena, mutta Kauton mukaan asiaan on tulossa muutosta. 

 

Kokoteatterissa, Oulun Teatterissa ja Svenska Teaternissa tasa-arvotoimet ovat 

säännönmukaisempia ja niitä on systemaattisesti rakennettu organisaatioihin. Myös KokoTeatterissa 

ja Oulun teatterissa arvot ja strategia ohjaavat tasa-arvotyötä. KokoTeatterin arvoja ovat mm. 

avoimen ja luottamuksellisen työskentelyilmapiirin ja hyvinvoivan ja osaamistaan kehittävän 

työyhteisön ylläpitäminen.78  KokoTeatterissa tasa-arvosuunnitelma ja muut kirjoitetut dokumentit 

luovat pohjaa tasa-arvotyölle. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa päivitetään säännöllisin 

väliajoin. Jokaisessa hallituksen järjestäytymiskokouksessa käydään läpi tasa-arvo- ja 

yhdenvertaisuussuunnitelma ja sitä päivitetään tarvittaessa. Lisäksi heillä on käytössä kuvattu 

polku, missä käydään läpi asteittain, mitä pitää tehdä häirintä- tai kiusaamistilanteen ilmetessä.  

 

Oulun Teatterissa Alma Lehmuskallio on alkanut luomaan rakenteita, joissa ihmiset tulisivat 

enemmän kuulluiksi tai nähdyiksi. Hänellä on kerran viikossa taiteellisen johtajan ryhmän vartti, 

jossa taiteellinen henkilökunta näkee, jotta tieto kulkisi. Lisäksi heillä on käytössä taiteellisen 

produktion purkumalli, jossa käydään läpi esityksen tekemisen prosessia. Oulun teatteri 

Lehmuskallion mukaan elää vielä murrosvaihetta, jossa he ovat teatterina isommassa tiedostamisen 

vaiheessa. Hän on perustanut tasa-arvotoimikunnan, johon kukin osasto on saanut ehdottaa 

osallistujaa ja siellä on talon edustus mahdollisimman monipuolisesti läsnä. Tasa-

arvotoimikunnassa tehdään yhdenvertaisuusstrategia, joka on vielä kesken. Alla oleva sitaatti kuvaa 

hänen ajamiaan tasa-arvotoimiaan. 

 

Tasa-arvotoimikunnan toiminta on yks asia, että ylipäätänsä johtajana ottaa sen 

aseman ja myös teatterin sisällä voimakkaasti näyttää, että tää on tärkeetä (keskeytys) 

niin se tasa-arvotoimikunta on just yks semmonen asia, että se nostaa sen esiin, että 

meijän pitää pystyä niinku teatterina paremmin toimimaan ja ottaa kantaa… Viel sen 

yhdenvertaisuusstrategian kirjoittaminen ja siinä henkilökunnan kuuleminen et sen 

yhdenvertaisuusstrategian pitäis ruveta ohjaamaan meidän yhdenvertaisuuteen 

liittyvää toimintaa ja sitten se on tosi tärkeetä et se läpäsee meijän kaikki rakenteet ja 

kaikki tilanteet et se suunnitelma ei oo semmonen, että me tehään se ja sit se jää sinne 

ilmoitustaululle ja on vaan lainmukainen velvollisuus siinä täytetty vaan että se 

aidosti vaikuttaa meijän toimintaan […] tietosuuden nostaminen ja nostattaminen.79 

 
78 KokoTeatterin arvot. Viitattu 7.8.2022 
79 Kautto, h2022. 
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Tasa-arvotyötä KokoTeatterissa, Svenska Teaternissa ja Oulun teatterissa ohjaa tiedostavuus ja 

organisatorisen vastuun korostaminen, jotta kaikilla työntekijöillä olisi samanlaiset mahdollisuudet 

tehdä työtään. Tasa-arvo näyttäytyy organisaation arjessa, mutta sille on myös tehty tilaa. Tasa-

arvoa edistetään organisatorista vastuuta korostavien toimenpiteiden mukaisesti, koska teattereissa 

tehdään tasa-arvosuunnitelmat ja teattereissa on myös muita toimenpiteitä, jotka ovat organisaation 

ylläpitämiä. Svenska Teaternissa on lisäksi rutiinit siihen, miten toimia häirintä- ja 

kiusaamistilanteessa. 

 

Yllä oleva sitaatti kuvaa sitä, miten merkittävänä Lehmuskallio näkee tasa-arvo- ja 

yhdenvertaisuussuunnitelman tekemisen. Lehmuskallio kokee, että tasa-arvo- ja 

yhdenvertaisuussuunnitelma voi toimia tasa-arvotyön pohjana ja vaikuttaa teatterin toimintaan.  

Samalla Lehmuskallio pyrkii olemaan valppaana keskustelulle ja kiinnittämään huomiota omiin 

ajatusvinoumiinsa, jotta hän pystyisi edistämään tasa-arvoa sitäkin kautta. Tasa-arvon edistämistä 

ohjaa tällöin myös käyttäytymismuutosta ajavat toimenpiteet, joista kouluttaminen on yksi 

esimerkki.80 Oulun teatterin ja Kokoteatterin johtajan edistämä tasa-arvo on myös liberaalin tasa-

arvon mukaista, käytänteistä pyritään tekemään yhtä hyviä ja turvallisia kaikille, mutta kuten tasa-

arvon edistäminen palkkauksen ja rekrytoinnin avulla -diskurssi osoittaa, tasa-arvon edistämistä 

johtajan taholta ohjaa myös radikaali tasa-arvo. 

 

4.3. ”Vaikea sanoa sisältä käsin” – sukupuolittunut johtamisdiskurssi 
 
Sukupuolen vaikutus johtamisessa ei tullut haastatteluissa esiin yhtä kirkkaasti kuin olin ajatellut. 

Olin lukenut aiempaa tutkimusta siitä, miten helposti johtajien piirteitä sukupuolitetaan ja ajattelin, 

että johtajien olisi helppo kertoa sukupuolensa vaikutuksista. Johtajilla oli päinvastaisesti 

vaikeuksia kertoa siitä, miten he kokivat oman sukupuolen vaikutuksen työssään, mutta sukupuolen 

vaikutus tuli esille enemmän muihin ammatteihin liittyvissä kommenteissa. Pyrin tutkimaan 

johtajuuden sukupuolittuneisuutta myös kysymällä johtajilta, millainen on heidän mielestään hyvä 

johtaja. Hyvän johtajan käsitettä ei myöskään pidetty erityisesti sukupuolittuneena piirteenä. 

Alaluvussa tuon esiin johtamisen sukupuolittuneisuutta ja sukupuoleen liittyviä merkityksiä. 

 

Thibblin, Veijalainen ja Lehmuskallio korostivat sitä, että hyvän johtajan pitää osata kuunnella, 

hänellä pitää olla ymmärrystä organisaation tilasta ja hänen täytyy huolehtia henkilökunnan 

 
80 Pietilä 2021, 523. 
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hyvinvoinnista. Kautto ja Lehmuskallio toivat esiin vastuunkannon ja johtajan oikeuden käyttää 

valtaa. Kautto kertoi, että hänen mielestään hyvät johtajat ovat olleet vastuunkantajia. Lehmuskallio 

toi esiin, että johtajan pitää osata kommunikoida erilaisten ihmisten kanssa ja pysyä rauhallisena eri 

tilanteissa. Hänelle johtajana huumori on tärkeää ja hän haluaa antaa oman herkkyytensä näkyä 

myös. Lehmuskallio ja Thibblin kokevat, että johtajalla pitää myös olla oikeanlaista osaamista. 

Näitä ominaisuuksia voidaan pitää sukupuolittuneina ominaisuuksina, joita käsittelin sukupuolta ja 

johtamista käsittelevässä teorialuvussa.  

 

Taidemaailmassa johtajina ovat olleet yleensä vahvat ja yksilökeskeiset henkilöt, joilla on ollut 

maskuliinisia piirteitä johtamistyylissään. Vallankäyttöä on myös pidetty maskuliinisena piirteenä, 

mutta johtajat kokevat, että johtajan on käytettävä valtaa, jotta he voisivat edistää muutosta. Nyt 

#metoo-liikkeen jälkeen on tuotu esiin enemmän arvostusta turvallisen ja hyvinvoivan 

taiteentekemisen tilaan, jota henkilöstöstä välittävät johtajat tukevat. Muutosjohtamista, josta kaikki 

haastateltavat puhuivat, voidaan pitää feminiinisenä johtamisena. Kuunteleminen, välittäminen ja 

henkilökunnan tarpeista välittäminen on luokiteltu aikaisempien tutkimusten mukaan feminiiniseksi 

piirteeksi johtamisessa.81 Haastatteluista nousi esiin, että feminiiniseksi tyyliltään luokiteltu 

johtaminen onkin arvostetumpaa, vaikka miehet ovat olleetkin yliedustetussa asemassa johtajina. 

Esimerkiksi Veijalainen kokee, että suomalaisella teatterikentällä miesjohtajat ovat saaneet 

menneisyydessä enemmän arvostusta osakseen. 

 

Mut hirvittävän pitkään tän munkin uran aikana tähän suomalaiseen teatterikenttään 

on aina mahtunu yks, korkeintaan kaks tämmöstä kristustyyppistä henkilöä, jotka on 

aina ollu miehiä ja nostettu aina kaapin päälle yleensä naiskriitikoiden vahvalla 

työnnöllä. Mutta sekin maailma on tässä onneks muuttumassa, että toivottavasti ei 

tarvii tulevien sukupolvien ja nuorten naisten samanlaista esterataa juosta, sanotaan 

näin.82 

 

Sitaatti kuvastaa teatterikentän miesvaltaisuutta ja miesten arvostusta teatterintoimijoina, joista 

Hanna Helavuori myös artikkelissaan mainitsee.83  

 

Lähes jokainen haastateltavani ajattelee, ettei sukupuoli ole pelkästään vaikuttanut heidän 

johtamiseensa, vaan myös muut heidän henkilökohtaiset ominaisuutensa. Kautto toi esiin luokan ja 

hänen perheensä vaikutuksen. Lehmuskallio puhui erikseen persoonastaan. Thibblin ja Kautto 

 
81 Katila & Eriksson 2013, 71–72.  
82 Veijalainen, h2022. 
83 Ks. Helavuori, 8–9. 
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pohtivat sitä, onko heidän sukupuolestaan ollut heille etua. Alla oleva sitaatti kertoo Kauton 

ajatuksista liittyen hänen sukupuoleensa. 

 

Mut siis en yhtään en epäile, etteikö sukupuolesta pitkässä kaaressa ois ollu etua. 

Kuinka paljon siitä on etua niin sitä on vaikee sanoa, koska mä katon sitä täältä 

sisältä käsin. Sen tietysti haluu nähdä niin, että asema perustuu ansioihin… mut sit 

mä kuitenkin mietin hyvässä intersektionaalisessa hengessä, että siinä on just nää 

muut asiat, jotka liittyy terveyteen, itsetuntoon, jotka perustuu myös muihin asioihin 

kuin sukupuoleen. Suureen perheeseen, jossa on kasvanu. Hyvin kotiasioihin, jotka on 

hyvällä mallilla, luokka.84 

 

 

Naisiksi identifioituvat johtajat eivät haastatteluissa kertoneet, että he olisivat kohdanneet suoraa 

syrjintää hakiessaan työpaikkoja tai, että he olisivat kokeneet vähättelyä toimiessaan naisjohtajina. 

Lehmuskallio kertoi, että hän on kohdannut erilaisia tilanteita, joissa ei ole tullut suoraan 

tytötellyksi, mutta on aistinut jotain outoa. Oulun teatterin johtajan työpaikkaa hakiessaan hän 

huomasi, että hänellä oli sukupuolittuneita ajatuksia liittyen johtajan tehtäviin. Hän mietti, että 

hänen pitäisi osoittaa olevansa pätevämpi kuin miespuolisen hakijan. Hän myös kokee, että aikaan, 

jolloin hänet valittiin johtajaksi, oli hienoa saada johtajaksi nuori nainen. Kautto puolestaan kokee, 

että jos hän olisi nainen, hän voisi olla topakampi johtaja nykyisessä kulttuurisessa kontekstissa. 

 

Kauton kokemus siitä, ettei miehenä tässä kulttuurisessa ja ajallisessa kontekstissa voi käyttää 

samalla tavalla valtaa, kuvaa hyvin viime vuosina tapahtunutta laajempaa valtasuhteiden 

muuttumista. Se, että miehet kokevat heidän sukupuolestaan olevan etua puolestaan kuvaa 

sukupuolten välisiä valta-asemia. Miehet kuitenkin tiedostavat sen, että ollessaan valkoisia miehiä, 

heidän sukupuolensa ei ainakaan ole vaikuttanut negatiivisesti heidän urallaan. Naiset eivät 

kuitenkaan kokeneet, että heidän pitäisi johtaa maskuliinisesti, jotta työntekijät arvostaisivat heitä, 

mikä kuvastaa myös johtamisideologien muuttumista.    

 

Työlle sitoutuminen voidaan nähdä maskuliinisena johtamisen piirteenä. Kaikki johtajat kokivat, 

että he tekevät paljon töitä ja kolme neljästä toi ilmi, että he ovat tehneet myös töitä oman 

jaksamisen kustannuksella. Jatkuvaa töiden tekoa pidetään normina johtotehtävissä, joista olen 

maininnut teoriaosiossa. 85 

 

 
84 Kautto, h2022. 
85 Ks. Acker 2006, 10. 
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Jäin pohtimaan, vaikuttiko sukupuolen vaikutuksesta kertomiseen se, ettei johtajuutta välttämättä 

haluta nähdä sukupuolittuneena toimintana. Johtajan työhön kuuluu niin monia käytännön tehtäviä, 

joissa sukupuoli ei näyttäydy päällepäin, jolloin huomio ei kiinnity sukupuoleen. Alla oleva sitaatti 

kuvaa Lehmuskallion ajatusta työhyvinvoinnin edistämisestä ilman, että sitä pidettäisiin 

sukupuolittuneena ominaisuutena:  

 

Yritän hoitaa kaiken jotenkin sillein täydellisen hyvin ja se ei ole pelkästään hyvä 

puoli, koska silloin jää ite vähän sivuun, mutta mä en koe sitä ehkä 

sukupuolikysymyksenä vaan semmosena että mä haluaisin että kaikilla ihmisillä tuolla 

teatterilla olis kaikki hyvin… Mussa on varmaan niinku parhaita puolia semmoset 

joita mielletään niinku ehkä naisilliseks ominaisuuksiksi enemmän sellasta empatiaa 

ja herkkyyttä ja kykyä ymmärtää tilanteessa myös sitä toista ihmistä ja ylipäätänsä 

lukea sosiaalisia tilanteita ja sellasta mutta kyllä mä ajattelen että täsmälleen 

samoilla ominaisuuksilla varustettuja miehiä löytyy pilvin pimein, että se on enemmän 

semmonen hyvän johtajan ominaisuus niinkään mikään sukupuolittunut ominaisuus… 

 

Hänen mielipiteensä siitä, että kuunteleva ja empaattinen johtaminen on enemmänkin hyvän 

johtajan piirre kuin sukupuolittunut ominaisuus viittaa siihen, ettei johtajuutta haluta nähdä 

sukupuolittuneena toimintana, mutta myös siihen, ettei sukupuolella koeta olevan niin suurta 

vaikutusta työssä. Asiaan vaikuttaa myös se, että naiseutta pidetään toiseutena ja verrattuna 

valkoiseen heteromieheyteen naiset ovat alemmassa asemassa sukupuolijärjestyksessä, josta Acker 

käyttämässäni artikkelissa mainitsee, joten naiseuteen liittyviä piirteitä on vaikea nähdä 

positiivisessa valossa. 

 

Toisaalta johtamisen sukupuolittunutta diskurssia ovat leimanneet myös kapeat 

sukupuolistereotypiat, jotka ovat ohjanneet nais- ja miesoletettuja johtajia toimimaan tietyllä tapaa, 

joihin johtajat eivät välttämättä halua enää sitoutua. Se, että teatterialalla johtajina toimii enemmän 

miehiä vaikuttaa siihen, millaisia toimintamalleja johtajalta ja koko työkulttuurilta odotetaan. 

Haastateltavieni käyttämät diskurssit kuitenkin toivat esiin, että myös miesjohtajan täytyy kuunnella 

henkilöstöä ja ottaa huomioon ympäröiviä keskusteluja, vaikka henkilökunnasta välittämistä on 

pidettykin feminiinisenä piirteenä johtamisessa. Haastattelevat tuovat myös esiin, ettei sukupuolten 

täydy toimia tiukkojen mallien mukaan. Vallankäyttöä on yleensä pidetty maskuliinisena tyylinä 

johtamisessa ja naisjohtajaa, joka käyttää valtaa, eikä toimi sukupuolelleen odotetun tavoin, on 

pidetty poikkeuksellisena.86 Naisjohtajat eivät kuitenkaan olleet kokeneet työntekijöiden taholta, 

etteivät he voisi käyttää valtaa. Kauton mukaan miesjohtajat eivät voi käyttää valtaa yhtä 

 
86 Katila & Eriksson 2014, 71–72. 
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määräilevästi ja mahtipontisesti kuin aiemmin, mutta hän määrittelee vallankäytön eri tavalla 

yhdessä muiden haastateltavieni kanssa: vallankäyttö nähdään vastuukysymyksenä ja kykynä tehdä 

muutoksia, jotta organisaatio toimisi paremmin, eikä pelkästään johtajan omaa ideaa ajavana asiana. 

 

4.4. ”Työilmoitusten pitää olla sellaisia, että ne soveltuu kaikille sukupuolille” – 

palkkausdiskurssi 

 

Haastateltavat ovat kaikki hyvin tietoisia mahdollisista sukupuolittuneista työtehtävistä teatterialalla 

ja he pohtivat, miten rekrytointitilanteessa nais- ja miesvaltaisiin työtehtäviin saataisiin myös 

muiden sukupuolten edustajia. Veijalainen kertoi, että KokoTeatterissa rekrytointi-ilmoituksista 

pyritään tekemään sellaisia, että ne soveltuvat kaikille hakijoille taustoista riippumatta. Alla oleva 

sitaatti kuvaa Veijalaisen ajatusta kaikille avoimista rekrytointi-ilmoituksista: 

 

Sitten tietenkin rekrytoinnit on aina semmosia, että niitten työilmoitustenkin tulee olla 

sellaisia, että ne soveltuu kaikille sukupuolille… sitten on semmoset, mitkä jotenkin 

perinteisesti värittyy, että, jos me haetaan teknikkoa niin me saadaan nelkytseittemän 

hakemusta miesoletetuilta ja yks naisoletetulta. Että sellaset minkälaisissa 

ammateissa nyt tällä alalla ollaan, niin toiset on ikään kuin tasaveroisempia kuin 

toiset.87 

 

Lehmuskallio ja Thibblin toivat myös esiin rekrytoinnin. Lehmuskallio kokee, että alan 

oppilaitoksilla on myös velvollisuus ottaa opiskelemaan ihmisiä mahdollisimman monista 

taustoista. 

 

Suomessa on kaksi korkeakoulua josta näyttelijöitä valmistuu eli Näty Tampereella ja 

Teak Helsingissä ja sitten yksi korkeakoulu josta dramaturgeja ja ohjaajia valmistuu 

eli teatterikorkeakoulu. Mä en tarkota sitä etteikö olis muita väyliä teatterialalle 

tietenkin on ja se on hyväkin niin mutta pääsiassa kuitenkin niin että ammattilaisia 

valmistuu näistä kahdesta teatterikoulusta niin meillä on isona ammattiteatterina 

vastuu myös palkata heitä. Silloin se katse kääntyy tosi voimakkaasti sinne 

oppilaitoksiin, et jos ne ei kiinnitä huomiota niihin asioihin opiskelijoissaan niin 

silloin meillä ei valmistu ammattilaisia alalle, jollon mä voisin palkata tosi moninaista 

ammattijoukkoa meille töihin. Ja mä en nyt yhtään halua sysätä vastuuta sinne 

Teakille koska se on myös mun tehtävä huolehtia siitä, että meillä erilaisiin tehtäviin 

hakeutuu erilaisia ihmisiä.88 

 

 
87 Veijalainen, h2022. 
88 Lehmuskallio, h2022. 
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Veijalaisen ja Lehmuskallion kommentit huomioivat koko alan ja alalla olevat ongelmakohdat. 

Veijalaisen kommentissa käy lisäksi ilmi, miten merkittävä osa esimerkiksi teknikoista on miehiä. 

Viime vuosina mediassa on myös puhuttu paljon siitä, että marginaalissa ihonvärinsä, sukupuolensa 

tai seksuaalisen suuntautumisen takia olevilla henkilöillä pitäisi olla paremmat mahdollisuudet 

päästä teatterialalle. Johtajat tiedostavat ongelman ja toivovat siihen muutosta, mutta esimerkiksi 

Lehmuskallio sitaatissa kertoo pyrkivänsä myös itse palkkamaan ihmisiä eri taustoista. 

 

Thibblin kertoi, että Svenska Teaternissa kiinnitetään huomiota uusien rekrytointien yhteydessä eri 

sukupuolten tasapuoliseen sijoittumiseen. Alla oleva sitaatti kuitenkin kuvaa, että vaikka kaikkien 

sukupuolten tasapuolista sijoittumista mietitään, sukupuolten tasavertaista sijoittamista eri 

työtehtäviin pidetään haastavana kielikysymysten vuoksi. 

 

Kyllä me uusissa rekrytoinneissa. Vanhoissa ei voida tehdä mitään, että rakenteet on 

mitä on, että jos pakotetaan tai näin, mutta kyllä me uusissa rekryissä aina mietitään 

sitä. Ja sitä kombinaatioo ja onhan tässä niinku haasteita, kun mennään tällasiin 

osastoihin… Mut kyllä näitä koko ajan mietitään. Mietitään silloin kun se paikka tulee 

auki, mut ei pelkästään naisia tai miehiä vaan on myös muu diversiteetti, mitä me kans 

mietitään.89 

 

Palkkaseuranta on ollut myös yksi tasa-arvon edistämisen keino organisaatioissa. Tampereen 

Työväen Teatterissa ja Oulun teatterissa on käyty tarkkaa palkkaseurantaa, jossa on otettu 

huomioon myös sukupuolen vaikutus. KokoTeatterissa samanarvoisesta työstä maksetaan kaikille 

sama palkka. Kautto puolestaan ajattelee, että kaikille kaikissa töissä ei tarvitse maksaa samaa 

palkkaa. Hän antoi esimerkin siitä, että on valmis tarjoamaan halutulle näyttelijälle enemmän 

palkkaa, jos hän tietää, että hän saa sillä rahalla maksettua muiden palkat ja sali täyttyy katsojista. 

Tampereen Työväen Teatterissa on kuitenkin tehty palkkaseurantaa. 

 

Edeltäjäni aloitti jo tasa-arvokuvion, oli epätasa-arvoisia palkkarakenteita, erityisesti 

naisia sortavia, joita on viimesen seitsemän vuoden ajan korjattu, että kaikissa ollaan 

musta vihdoinkin päästy siihen, että talossa ei oo samaa työtä tekeviä ihmisiä, joilla 

ois eri palkka. […] Puvuston puolella oli pienemmät palkat kuin lavastamon puolella. 

Nyt sitä ei oo pystytty, koska rahan, pelimerkkien määrä vuosittain on rajallinen, niitä 

on nyt pikkuhiljaa saatu nostettua. Se on kerran vuodessa tapahtuva seuranta…90 

 

 
89 Thibblin, h2022. 
90 Kautto, h2022. 



 
 

 36 

Palkkakartoitukset ovat yksi tasa-arvolaissa mainittu tasa-arvon edistämisen muoto.91 Alla oleva 

sitaatti tuo esiin, miksi palkkaseuranta aloitettiin Tampereen Työväen Teatterissa. 

 

Nostetaan niinku kaikki ne palkat, joissa on naisten ja miesten välillä epätasa-arvoa, 

vasta sen jälkeen voidaan keskustella muista […] Se on lähtenyt siitä, että nyt on 

vähän rahaa jaettavissa, että miten se jaetaan ja silloin ensimmäinen on, onko täällä 

vääristymiä. Et tällä hetkellä ei olla päästy palkitsevaan palkkaukseen ollenkaan.92 

 

Lehmuskallio on tehnyt myös sukupuoli- ja palkkakartoitusta teatterissa, josta alla oleva sitaatti 

kertoo. 

Mä oon ite keränny meidän teatterista tilastoja ja keräyttäny tilastoja että nähään sitä 

tän hetken tilannetta vaikka just suhteessa siihen ohjaajien sukupuolijakaumaan ja 

kirjailijoiden sukupuolijakaumaan, että tullaan tietoseks siitä että missä ne meijän 

teatterin paikat on missä sitä toimintaa pitäis kääntää tai missä se rakenteellinen 

ongelma mahdollisesti on…93 

 

Palkkaus ja rekrytointi ovat tärkeitä keinoja tasa-arvon edistämisessä, joihin johtajat kiinnittävät 

huomiota. Johtajat eivät kiinnitä huomiota pelkästään sukupuoliin, vaan myös muihin 

henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, joten tasa-arvoa pyritään edistämään myös intersektionaalisessa 

hengessä. Se, miten järjestelmällistä sukupuolten tasavertainen sijoittaminen eri työtehtäviin on, jäi 

piiloon haastatteluissa. Lisäksi diskursseista kävi ilmi, että johtajilla on erilaisia asenteita suhteessa 

palkkaukseen.  

 

Kautto ja Lehmuskallio puhuvat molemmat palkkaukseen liittyneestä rakenteellisesta ongelmasta, 

jonka mukaan naiset ovat saaneet vähemmän palkkaa kuin miehet, mitä yllä olevat sitaatit kuvaavat. 

Kummatkin johtajat kokevat, että naisilla ja miehillä pitää olla sama palkka samanarvoisissa 

tehtävissä. Palkkakartoitusten pohjalla on ollut ajatus tasa-arvon edistämisestä ja naisten palkan 

parantamisesta, ei pelkästään esimerkiksi lain määräyksen noudattamisesta, joka käy ilmi 

sitaateissa. Palkkakartoitukset ovat yksi organisatorista vastuuta korostava toimenpide, joka pyrkii 

parantamaan yksilöiden asemaa organisaatiossa.94 

  

 
91 Yhdenvertaisuuslaki https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141325 Viitattu 12.7.2022  
92 Kautto, h2022. 
93 Lehmuskallio, h2022. 
94 Ks., 9. 
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4.5. ”Kyvyt merkkaavat enemmän” – kiintiödiskurssi 
 
Haastatteluissa johtajat pohtivat kiintiöiden vaikutusta ja osaamisen merkitystä suhteessa 

sukupuoleen. Haastatelluista suurin osa on sitä mieltä, että teatterialalla onnistuminen ja kyvyt 

vaikuttavat enemmän kuin sukupuoli, mikä voi myös vaikuttaa siihen, että johtajien oli vaikea 

huomioida oman sukupuolensa vaikutusta työssään. Kiintiöitä, jotka mahdollisesti parantaisivat 

naisten tai aliedustettujen ryhmien mahdollisuuksia saada työpaikkoja, ei ole suunnitelmallisesti 

otettu käyttöön organisaatioissa, mutta niitä on mietitty. Esimerkiksi Tampereen Työväen 

Teatterissa sukupuolijakauma on mennyt tasaisesti ohjaajien kesken, mutta se ei ole ollut Kauton 

mukaan suunnitelmallista.  

 

Se ei lähde siitä, että meillä pitäisi olla ohjaajina yhtä paljon miehiä ja naisia. Se 

lähtee siitä, että keistä ohjaajista mä oon pitänyt, keitä mä oon halunnu tänne, ketkä 

on ollu mun mielestä ne parhaat. Et en mä oo niinku ajatellu, että esim. Linda 

Wallgren, joka on ohjannu yhden jutun ja tulee tekemään kaks uutta, ohjaa sen takia, 

että se on nuori nainen vaan sen takia, että se on Linda Wallgren ja se on hiton hyvä. 

Et musta ois aivan törkeetä sanoa sille, että meillä on täällä tämmönen nuoren naisen 

kiintiö täyttämättä, että tuut sä ohjaa. Ei ku mä haluun, että sä teet noi jutut, koska ne 

on sairaan hyviä.95 

 

Se, millaisia normeja ja arvoja rekrytointitilanteessa olevalla rekrytoijalla on, vaikuttaa 

paikansaajan valintaan. Valinta voi johtaa homososiaalisuuden lisääntymiseen ja yksittäisten 

henkilöiden syrjäyttämiseen, joiden ajatellaan olevan tietyn normin ulkopuolella. Homososiaalisuus 

tarkoittaa samaa sukupuolta olevien henkilöiden ominaista ja samanlaista tapaa olla yhdessä, joka 

vahvistaa sitä, että samankaltaiset henkilöt pääsevät tiettyihin työtehtäviin. Tämä vaikuttaa siihen, 

että miehet saattavat suosia omaa sukupuoltaan rekrytointitilanteessa ja naiset naisia. 

Teattereissa rekrytoinnit tapahtuvat myös usein suljettujen ovien takana, jolloin rekrytointitilanteet 

eivät välttämättä toimi kaikille samoin, tai kaikki halukkaat eivät välttämättä saa samanlaista 

mahdollisuutta hakea töitä. Sosiaalisen pääoman tai huonojen sosiaalisten verkostojen takia naisten 

ei välttämättä ole mahdollista saada työpaikkoja tai edetä urallaan.96  

 

Kauton yllä oleva sitaatti kuvaa ajatusta meritokratiasta, eli siitä, ettei sukupuolella olisi vaikutusta, 

kun hän valitsee ohjelmistoa tai ohjaajia. Hänen ajatuksensa eivät kuitenkaan kallistu perinteiseen 

homososiaalisuuteen, jonka mukaan miehet suosisivat miehiä. Kauton kommenteista voi päätellä, 

 
95 Kautto, h2022. 
96 Kalev et al 2006, 388. 
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että hänen ajatuksensa ja arvonsa ovat lähtökohtaisesti moninaisuuden edistämistä kannattavia ja 

hän haluaa tuoda ohjelmistoon esityksiä, jotka ovat hänen mielestään hyviä. 

 

Thibblin kertoi, Svenska Teaternissa ei ole käytössä kiintiöitä, mutta he yrittävät tasapainotella ja 

katsoa työryhmän sukupuolten edustusta. Alla oleva sitaatti kertoo Thibblinin ajatuksista liittyen 

kiintiöihin. 

Mun mielestä se on ihan hyvä työkalu, koska kun me puhutaan rakenneongelmista, 

niin ne rakenteet pitää muuttaa ja joskus niitä pitää muuttaa väkisin. Ja sit se lähtee 

orgaanisesti kehittymään, mut kun tullaan näihin päätöksiin niin pitää seurata, että 

sukupuolijakauma ois 50/50, mut jos sä et pysty tekemään sitä niin se on ihan okei, 

mut sun pitää pystyä perustelemaan, minkä takia. Pidän sitä takaraivossa… Sit 

tietenkin meillä on välillä tämmösiä, kompetenssihaasteita tässä talossa. Ei 

välttämättä löydy kokeneita ohjaajia sillä kielellä, silloin pyritään ottaa Ruotsista. Se 

kielikysymys on meille todella tärkeä, meillä on vähän enemmän ruotsinkielisiä ja sit 

suurin osa on suomenkielistä ja sit on muunkielisiä tässä talossa töissä. Mut ku 

tullaan tähän kompetenssiin ja esim. työnjohtajiin ja ohjaajiin se ruotsin kieli, sun on 

hallittava se. Kyllä meillä on suomenkielisiä ohjaajia, jotka ohjaa suomeks, mut 

tietenkin tietyissä tapauksissa kun puhutaan kielestä ja nyansseista, se ei onnistu. Se 

voi olla sit joskus syy siihen, että joku on saanu tehdä enemmän...97 
 

Thibblin tuo esiin osaamishaasteet, jotka tulevat välillä tasa-arvon edistämisen tielle. Hän painotti 

myös haastattelussa, että kaiken on aina lähdettävä osaamisesta. Tämä voidaan nähdä myös siten, 

että ketään ei saisi myöskään suosia pelkän sukupuolen takia. Toisaalta Thibblin on tietoinen 

rakenteiden vaikutuksesta siihen, ettei esimerkiksi naisilla ole samanlaisia mahdollisuuksia uralla 

etenemiseen kuin miehellä. Hän myös kokee, että kiintiöiden asettaminen on hyvä työkalu, jonka 

avulla tasa-arvoa pystytään edistämään. 

 

Oulun teatterissa ensemblen sukupuolijakauma yritetään pitää suhteellisen tasaisena. Lehmuskallio 

kertoi, että hänelle on myös tärkeää, että ohjaajien ja kirjailijoiden sukupuolen jakautuvat tasaisesti. 

Kaikkien esitysten ei Lehmuskallion mielestä tarvitse täyttää kiintiökriteerejä, mutta hänen 

mielestään on tärkeää korjata vinouma, jossa miesnäyttelijä on yleensä pääroolissa. Lehmuskallio 

tuo esiin esityksissä nähtävän normin ja huomioi, että naisten ja miesten edustusta ohjaajina ja 

käsikirjoittajina on säänneltävä, jotta kaikilla olisi mahdollisuudet tehdä työtään. Hän huomio 

homososiaalisuuden vaikutuksen ja alla oleva sitaatti kuvaa sitä, kuinka hän pyrkii siihen, ettei 

pelkästään suosisi omaa sukupuoltaan. 

 

 
97 Thibblin, h2022. 



 
 

 39 

Samaan aikaan mä luulen et jos mä olisin mies ja meidän kiinnitetty ohjaaja ois mies 

niin mä varmaan ajattelisin että sen johtajan pitäis pitää huoli siitä että se käyttäis 

freelancerina pelkästään naisia. Että en mä oo itekään tavallaan immuuni sille 

ajattelulle et mä jonkin verran suosin omaa sukupuoltani meijän ohjelmiston 

rakentamisessa mutta toisaalta mä voisin tehä sitä semmoset pari tuhatta vuotta ja 

sitten ruvettais suurin piirtein olemaan tasapainossa et en pidä sitä kauhean 

vaarallisena mut kyl mä sen tiedostan et ei sekään oo tasa-arvoa […] Sit usein myös 

ihan niistä selvityksistä käy ilmi että johtaja suosii sukupuoltaan oli sitten kumpaa 

hyvänsä. Ja se ei tietenkään oo tasa-arvoa että jos meillä olis niinku johtajat 50/50 

niin silloin sen pitäis luonnollisesti johtaa siihen että meillä olis myös ohjaajat 50/50 

mut ei se oo tasa-arvoa et naiset palkkaa naisia ja miehet miehiä et kyllä kaikkien 

pitäis tulla palkatuks muilla ansioillaan…98 

 

Kiintiöt herättävät johtajissa ristiriitaisia ajatuksia. Toisaalta johtajat tiedostavat, että ne tukevat 

alistetussa asemassa olevia ryhmiä, mutta ansioita ja kykyjä arvostetaan tietyissä tilanteissa 

enemmän. Kiintiöt nähdään helposti negatiivisessa valossa, jolloin ajatellaan pelkkää sukupuolta 

käsitteenä tai lukuna, eikä sukupuoliin liittyviä valta-asetelmia.99 Positiivisen erityiskohtelun avulla 

naisille tai vähemmistöryhmille voitaisiin tarjota mahdollisuus uralla etenemiseen tai työpaikan 

saamiseen, koska positiivinen erityiskohtelu ei kuitenkaan poissulje kykyjen merkitystä. Tietyn 

sukupuolen suosiminen voidaan myös helposti sotkea kiintiöihin, mikä kävi ilmi diskursseissa, 

vaikka suosiminen ja positiivinen erityiskohtelu tarkoittavatkin eri asioita. Samalla johtajat pyrkivät 

siihen, etteivät he suosisi tiettyä sukupuolta huomioimatta henkilön osaamista. Kiintiöitä pidetään 

kuitenkin hyvänä keinona tasa-arvon edistämiseksi ja johtajat pyrkivät osittain positiiviseen 

erityiskohteluun, jolloin naisille tai vähemmistöille pyritään tarjoamaan yhtä hyvät mahdollisuudet 

työn tekemiseen kuin miehille.   

 

4.6. ”Mahdollisimman monelta kannalta” – moninaisuusdiskurssi ohjelmistosuunnittelussa 
 

Haastatteluissa kävi ilmi, että ohjelmistosuunnittelun vaikuttaa monenlaiset asiat, joita ovat teatterin 

taiteellinen pyrkimys, yhteiskunnallinen tilanne ja kyky selviytyä, eli tehdä tarpeeksi voittoa, mistä 

Marjatta Häti-Korkeila kirjoittaa myös väitöskirjassaan. Johtajat pitävät moninaisuuden edistämistä 

tärkeänä, mutta esityksiä ei tehdä pelkästään esitysten moninaisuutta tai yleisön moninaisuutta 

ajatellen. Lisäksi johtajat huomioivat yleisöä eri tavoin. Yleisöön kiinnitetään huomioita 

miettimällä, millaisille katsojaryhmille esityksiä suunnataan, mutta myös esitysten tasolla. Johtajat 

esimerkiksi miettivät, millaisista näkökulmista esityksiä tehdään ja mistä esitykset kertovat. 

 
98 Lehmuskallio, h2022. 
99 Pietilä 2021, 524. 
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Teattereiden sisällä on kuitenkin eroja. Thibblin toi esiin, että ruotsinkielisen teatterin johtaminen 

Suomessa on hyvin erilaista verrattuna suomenkielisten teattereiden johtamiseen. Näytösten 

elinkaaret ovat lyhyempiä kuin suomenkielisellä puolella ja hän miettii paljon sitä, mitä tarinoita he 

pystyvät kertomaan, mitkä esitykset toimivat taloudellisesti ja missä esityksissä he tarvitsevat 

suomenkielistä yleisöä.  

 

Ohjelmistosuunnittelusta vastaa taiteellinen johtaja, mutta esimerkkitapauksissani ohjelmistoa 

suunnitellaan yhdessä dramaturgien ja ohjaajien kanssa, ainakin isoissa laitosteattereissa. 

Ohjelmistosuunnittelulle esitysten tarinoiden tasolla ei suoranaisesti tule minkäänlaista määräystä 

tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslaista, jota taiteellisen johtajan pitäisi noudattaa. Esiintyjien ja 

henkilökunnan palkkauksessa pitäisi kiinnittää huomiota sukupuolten tasapuoliseen jakautumiseen, 

joka antaa tietynlaisen vaatimuksen ohjelmistosuunnittelulle. Samalla laki velvoittaa myös 

kehittämään työpaikan käytänteitä siten, etteivät ne syrjisi ketään.100  

 

Ohjelmistosuunnitteluun voi siis kiinnittää huomiota tasa-arvonlain tasolla miettimällä, syrjiikö 

joku esitys tiettyä ryhmää tai ovatko jotkin ihmisryhmät aliedustettuina esitysten maailmoissa. 

Toisaalta ohjelmistosuunnittelua voidaan lähestyä yleisön näkökulmasta, josta teoriaosiossa 

mainitsin. Malin Gustavssonin mukaan voidaan tarkastella, onko yleisöllä tasa-arvoisia 

mahdollisuuksia osallistua ja harjoittaa aktiivista kansalaisuutta näyttämötaiteen kautta. Voidaan 

kysyä esimerkiksi seuraavia kysymyksiä: millaisille katsojille esitykset ovat suunnattu, millaisia 

esiintyjiä lavalla nähdään ja kenen näkökulmasta esitysten tarinat ovat kerrottu. Lisäksi voidaan 

kiinnittää huomiota saavutettavuuteen ja esimerkiksi siihen, millä kielellä puheteatteria tehdään tai 

millaiset teatterin tilat ovat.101 

 

Tampereen Työväen Teatterissa Kauton mukaan tasa-arvon edistämisen lähtökohtana 

ohjelmistosuunnittelussa on tehdä esityksiä mahdollisimman suurille ja erilaisille ihmislaumoille, 

jolloin diversiteetin pitää olla myös mahdollisimman laaja. Kautto ajattelee, että teatterin 

tarkoituksena on tehdä yhteiskunnallista kansanteatteria, jossa pitää olla myös jotain marginaalisille 

ryhmille. Ohjelmistosuunnittelussa tasa-arvon teemat näyttäytyvät teoslähtöisyyden kautta. Hän 

kuitenkin painottaa, että teatterilla on oma taiteellinen mandaatti ja velvollisuus selviytyä 

 
100 Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860609  

     Viitattu 12.7.2022 
101 Gustavsson 2013, 21. 
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taloudellisesti. Tasa-arvon edistäminen muovautuu lähtökohtaisesti tarjottujen esitysten kautta, mitä 

käsittelin edellisessä alaluvussa. Lehmuskallio on myös rakentanut ohjelmistoa tekijälähtöisesti. 

 

KokoTeatteria on kutsuttu leikkisästi Veijalaisen mukaan feministiteatteriksi, koska monet heidän 

esityksistään käsittelevät vähemmistöjen asioita. 

 

[...]Tästä leikkisästi aina sanotaan, että tämä on feministiteatteri jos joku, tai että 

meijän yhteistyökumppanit saattaa käyttää sitä semmosena nyt olisin 

feministiteatterissa varovainen näitten ja näitten asioitten suhteen, et siit on niin 

paljon puhuttu ja se on niin laajasti eri tavoin näkyvissä et siitä kyllä voidaan jopa 

vitsailla…102 

 

Temaattisina linjoina ohjelmiston sisällä on ollut esimerkiksi väkivallan vastustamista, 

sukupuolivähemmistöjen ja rodullistettujen kysymyksistä kertovia esityksiä. Veijalainen kertoi, että 

ohjelmistosuunnittelussa huomioidaan nykyään paremmin esiintyjien taustat kuin aiemmin. 

Teatterin ohjelmistosuunnittelussa pyritään siihen, että ohjelmistossa on esityksiä, joissa 

marginaalissa olevat ihmiset voisivat kertoa elämästään omasta näkökulmastaan. 

 

[…] Missä Jani on kauheen hyvä esimerkki, joka just tuolla harjottelee ensi-iltaa joka 

on ens viikon tiistaina […] että kuinka se semmonen kulttuuri on muuttunu, että kuka 

kertoo ja kenen näkökulmasta ja kenen tarinaa, kuka sitä esittää niin se on ehkä yks 

isoin myös tähän tasa-arvoasiaan liittyvä asia, mikä on tapahtunu. Et hyvin 

toisennäköistä oli viel kakskytkin vuotta sitten tai 15 vuotta sitten.103 

 

Lehmuskallio ajattelee, että hänen tehtävänsä on mahdollisuuksien tasa-arvoon vaikuttaminen, eli 

hän vaikuttaa niihin rakenteisiin, jotka määrittelevät sitä, ketkä pääsevät tekemään teatteria Oulun 

teatterissa. Oulun teatteri on strategiansa mukaan rohkeasti uusiutuva kaikkien teatteri, jolloin 

strategian pitää Lehmuskallion mukaan näkyä myös ohjelmistosuunnittelussa ja monimuotoisessa 

tekijäjoukossa. Teatterin pitää pystyä hänen mielestään pysymään läheisenä ja ymmärrettävänä ja 

samaan aikaa kouluttaa yleisöä katsomaan uusia esityksiä. Hän tuo esiin alla olevan taiteellisen 

johtajan vastuun siitä, mitä näyttämölle nostaa ja perustelee, miksi moninaisuus on tärkeää. 

 

Siellä oli selkeesti agendalla itellä se moninaisuuden lisääminen tosi monella eri 

tavalla suhteessa niihin tekijöihin ja sitä kautta myös yleisöihin ja ylipäätänsä se 

kysymys kun me luodaan todellisuutta siellä näyttämöllä niin minkälaista todellisuutta 

ja kenen näkökulmasta me sitä luodaan ja se on ihan älyttömän iso vastuu, että mitä 

sinne näyttämölle nostaa, minkänäköset ihmiset sitä tekee ja kenelle se ääni annetaan 

ja kenelle sitä tilaa raivataan [...] Jos on yhdenvertainen ja monimuotoinen 

 
102 Veijalainen, h2022. 
103 Emt., 2022. 
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tekijäjoukko niin yhä useammalla ihmisellä pitäis olla mahdollisuus siihen 

kokemukseen, että teatteri on mulle mahdollista ja taiteen kokeminen ylipäätänsä 

kuuluu mun elämään tai kuuluu mulle. Teatterissa altistutaan näkemään uutta ja 

oppimaan uutta. Näyttämö ei pelkästään peilaa todellisuutta vaan se todellakin luo 

sitä niin sillä on merkitystä kuka sitä luo. Jos teatteriyleisö näkee pelkästään miesten 

tekemiä esityksiä niin kyllä sillä täytyy olla supistava vaikutus, että mitä kaikkea siellä 

näyttämöllä voi olla, vaikka miesohjaajalla voi olla täysin hanskassa kaikki 

naiskuvaan ja diversiteettiin liittyvät asiat.104 

 

Yllä oleva sitaatti tuo esiin representaation merkityksen ja esitysten vaikutuksen yleisöön. 

Lehmuskallio miettii ohjelmistosuunnittelussa sitä, miten hän mahdollistaisi sen, että 

mahdollisimman monella olisi mahdollisuus päästä teatteriin ja saada sieltä samaistuttavia 

kokemuksia, josta Malin Gustavsson mainitsee myös käyttämässäni artikkelissa. Moninaisuuden 

edistäminen on myös moniulotteista, mikä näyttäytyy tekijäryhmän moninaisuuden edistämisestä 

yleisön moninaisuuden huomioimiseen. Lehmuskallio toi myös esiin, että esitykset eivät välttämättä 

ole tietoisesti moninaisia tai tasa-arvoisia, mutta ne voivat edistää tasa-arvoa. Lisäksi hän ajattelee, 

että esitys voi olla taiteellisesti ja teatterillisesti onnistunut ja sillä voi myös olla moninaisuutta 

lisäävä vaikutus, joka tulee alla olevassa sitaatissa esille. 

 

Mutta kun ne menee ristikkäin ja päällekäin koko ajan. Mä en voi erottaa sitä, että 

tässä mä teen vaan taiteellisia ja esteettisiä valintoja tai että tämä sisältö ei sisällä 

moninaisuuden kysymyksiä ollenkaan. Mä en tiiä mitä se ees vois olla, mutta jotenki 

se herkkyys siinä valinnassa että yrittää ajatella sitä mahdollisimman monelta 

kannalta tai sitä just jos me tehään klassikko, vaikka Jäniksen vuosi on tän 

vuosituhannen näyttämösovitus, niin miten siinä vois viedä myös yhdenvertasuuteen ja 

tekijöiden moninaisuuteen liittyviä asioita eteenpäin vaikka ei se esitys sinäänsä 

käsittele sitä.105 

 

Oulun teatterissa ja KokoTeatterissa on mietitty moninaisuutta erityisesti ja johtajat molemmat ovat 

pohtineet, miten yleisö ja sen moninaisuus huomioidaan ohjelmistossa. Yleisön moninaisuutta 

huomioidaan sosiaalisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta, josta kerroin teoriaosiossa. 

Moninaisuuden edistäminen tulee siitä ajatuksesta, että mahdollisimman monen pitäisi saada 

samaistuttavia kokemuksia teatterista. Lehmuskallio erityisesti huomioi sen, ettei jokaisella 

esityksellä tarvitse välttämättä olla moninaisia tai tasa-arvoa edistäviä teemoja, mutta se, miten 

esitys on toteutettu, voi tuoda esille jotain uutta ja edistää sitä kautta tasa-arvoa.  

 

Yleisöä huomioidaan konkreettisesti ohjelmistosuunnittelussa miettimällä erilaisia yleisöryhmiä, 

joille esityksiä tehdään. Monissa teattereissa esityksiä tehdään eri ikäryhmille, jolle 

 
104 Lehmuskallio h2022. 
105 Lehmuskallio, h2022. 
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ohjelmistosuunnittelu perustuu, mutta teatterit tekevät esityksiä myös erityisryhmille. Svenska 

Teaternissa esityksiä tehdään esimerkiksi vauvoille, lapsille, nuorille, aikuisille ja vanhuksille.  

Heidän strategiassaan lukee, että teatterin pitää olla avoin kaikille, taiteellisesti ja fyysisesti, joka 

ohjaa ohjelmistosuunnittelua.106 Strategian mukaisesti lapsille järjestetään joka marraskuu oma 

tapahtuma teatterissa. He ovat myös mukana Helsingin kaupungin kummilapsiprojektissa. Oulun 

teatterissa järjestetään erikseen joka kevät lasten ja nuorten teatterifestivaalit, ja lisäksi teatterissa 

toimii ammattilaisen johtama Nuorten näyttämö, johon hakevat syksyisin 13–18-vuotiaat nuoret. 

Lehmuskallio kuitenkin kertoi, että hänen on vaikeaa ottaa huomioon katsojia 

ohjelmistosuunnittelussa, koska hän ajattelee, että läheisyys esitykseen voi syntyä monella eri tapaa, 

joten hän lähestyy yleisöä yksilöllisyyden näkökulmasta. Hän antoi esimerkin siitä, että eläkeikäistä 

henkilöä voi kiinnostaa tulla katsomaan nuorille suunnattua esitystä, joten hän ei suunnittele 

ohjelmistoja kategorisoiden ihmisryhmiä. 

 

Svenska Teaternissa, KokoTeatterissa ja Oulun teatterissa ohjelmistossa erikoistapauksia ovat olleet 

esitykset, jotka ovat toteutettu erityisryhmille erityisten hankkeiden muodossa. Svenska Teatern on 

tehnyt yhteistyötä esimerkiksi DuvTeaternin kanssa. Lisäksi Svenska Teatern on vienyt 

vanhainkoteihin vanhuksille esityksiä, jotka eivät pääse itse taiteen pariin. Oulun teatterissa on 

Lehmuskallion johdolla käynnistynyt Moninaisuuden näyttämö -hanke, jonka tarkoituksena on 

tuoda esiin esityksiä, jotka edistävät moninaisuutta esittävässä taiteessa. Kokoteatterissa on tehty 

erityisryhmien tarpeista huolehtivia esityksiä, esimerkiksi viittomakielen tulkki on ohjattu osaksi 

paria esitystä. Lisäksi heillä pyöri keväällä sateenkaarisenioreitten ryhmä, jota yleisötyöstä vastaava 

soveltavan puolen henkilö veti. 

 

Saavutettavuuden näkökulmasta johtajat huomioivat yleisöä erityisesti ratkomalla kielikysymyksiä 

ja pyrkimällä siihen, että tilat olisivat mahdollisimman esteettömiä. Johtajat kertoivat, että heillä on 

käytössään tekstityslaitteet, jotta puhuttuja esityksiä pystytään kääntämään. KokoTeatterissa on 

myös esitetty esityksiä muilla kielillä kuin pelkästään suomeksi. Svenska Teaternissa esityksiä 

tehdään lähtökohtaisesti ruotsiksi, mutta esityksiä tekstitetään suomeksi ja englanniksi. Lisäksi 

teattereiden ohjelmistoissa on myös tanssia ja fyysistä teatteria, jotka eivät velvoita suomen kielen 

osaamista. Kokoteatteri pyrkii huomioimaan teatterin lähistöllä asuvat henkilöt viestintästrategiassa 

ja tuomaan viestinnässä esiin, että esityksiä tehdään myös muillekin kuin suomenkielisille 

katsojille. 

 
106 Svenska Teaternin strategia 2021. 
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Yleisön moninaisuutta johtajat huomioivat eniten eri ikäryhmille suunnatuissa esityksissä, mutta 

myös esitysten tasolla, jotta mahdollisimman monet henkilöt pääsisivät taiteen äärelle ja saisivat 

samaistumisen kokemuksia. Moninaisuus huomioidaan kohdistetuissa erityishankkeissa, joissa 

esityksiä tehdään tietynlaisille vähemmistöille tai marginaalissa oleville yleisöille. Erityishankkeet 

ovat erillisiä toimenpiteitä, joiden avulla turvataan, että vähemmistöillä on myös mahdollisuus 

nähdä esityksiä heidän näkökulmistaan tuotettuina. Johtajat kokevat, että teattereissa pitää olla 

katsottavaa mahdollisimman monelle henkilölle. 

 

Kautto toi esiin haastattelun aikana, että hänen mielestään teatterialalla on yhteisöllisesti jaettu 

tietynlainen tasa-arvon ideaali, joka ohjaa ohjelmistosuunnittelua. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden 

edistämistä koskevat normit ovat merkittäviä tänä päivänä, jotka ohjaavat organisaatioiden 

toimintaa. Legitimaatioteorian mukaan organisaatiot, jotka eivät noudata merkittäviä arvoja eivät 

saa yhtä merkittävää suosiota. 107 Kaikki haastattelemani johtajat miettivät kyseisiä teemoja, jolloin 

heidän tekemää ohjelmistosuunnittelua voidaan pitää myös yhteiskunnan normeja kunnioittavina. 

Alla oleva sitaatti kuvaa Kauton ajatuksia jaetusta tasa-arvon ideaalista: 

 

[…] Kyl mä luulen, et se tietynlainen tasa-arvon ideaali on varmaan aika 

yhteisöllisesti jaettu melkein kaikilla teatterialan tekijöillä. Must tuntuu, että 

pääsääntösesti meidän demokratian, jopa meidän vasemmalla kallistuvan 

demokraattisen ajattelun hegemonia teatterialalla on melkonen. Et se on sillein aika 

yhteistä, hyvät asiat ja missä se oikea puoli on niin se on aika jaettu käsitys ja must 

tuntuu, että suurin osa teatterintekijöistä on hanakoita ajamaan oikeita asioita 

jollonka mun ei tarvitse tollasta miettiä, koska sellasia ajatuksia, jotka lähtökohtasesti 

pönkittäis pöhöttyneen patriarkaatin hegemoniaa maailmassa, niin ei niitä juurikaan 

tule vaan itseasiassa suurin osa tarjotuista teosehdotuksista ja niistä mitä lähtee 

itteään kiinnostamaan niin niissä on jo luonnostaan tällä hetkellä semmonen 

näkökulma, että istuu hyvin tiettyihin pyrkimyksiin, jotka yleisesti ovat hyväksi 

tunnistettuja…108 
 

Sitaatti on positiivissävytteinen, koska alalla on vielä paljon epäkohtia ja esityksiä tehdään monista 

lähtökohdista. Sitaatti kuitenkin kuvaa, että taiteen tekijät ovat tietoisia laajemmin asenteista ja 

asenteiden muuttumisesta, joten esityksiä pyritään tekemään monenlaisista aiheista, jotka ovat 

yhteiskunnan tämänhetkisten normien mukaisia. Moninaisuuden edistämistä 

ohjelmistosuunnittelussa säätelevät normit, mutta myös johtajien kiinnostus tuoda katsottavaksi 

esityksiä erilaisista näkökulmista ja erilaisille katsojaryhmille. 

 
107 Lämsä & Louvrier 2014, 33. 
108 Kautto, h2022. 
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4.7. ”Missä se taiteen rooli on” – Taiteen vapautta korostava diskurssi 
 
Vaikka moninaisuuden, saavutettavuuden ja tasa-arvon teemat ovatkin asioita, joita johtajat pohtivat 

ohjelmistosuunnittelussa, taiteen itseisarvon ja hyvän taiteen tekemisen merkityksiä korostettiin. 

Esitysten ei johtajien mielestä tarvitse olla poliittisesti korrekteja, mutta työyhteisöissä kaikkia pitää 

kohdella tasa-arvoisesti. Esitysten representaatiokysymykset ja poliittisen korrektiuden termi ovat 

olleet puheenaiheena mediassa viimeisten vuosien aikana. Myös #metoo-liike on vaikuttanut tähän 

keskusteluun ja keskustelua on käyty esimerkiksi kulttuurisesta omimisesta ja vähemmistöjen 

esittämisestä tietyistä näkökulmista. Johtajat pyrkivät siihen, että ohjaajat ja työryhmät saavat itse 

ehdottaa esityksiä, joista he itse valitsevat heidän mielestään parhaat esitykset. Lehmuskallio kokee 

esimerkiksi reunaehtojen asettamisen esitysten ohjaamiselle taiteilijan vapautta rajoittamana asiana.  

 

Sitten jos mä lähtisin määrittelemään, että sun pitää tulla ohjaaman meille tällästä 

sisältöä, jossa on tämmöset reunaehdot niin kyllä mä silloin aattelen että mä 

rajoittaisin meillä olevan taiteilijan vapautta tavalla joka ei välttämättä tuota hyvää… 

mut jos ohjaaja on esitelly vaikka kaks ideaa niin sitten jos mä sytyn siitä toisesta mä 

mietin et voisko olla että tasaverosesti yhtä kiinnostavia juttuja jossa toisessa ois joku 

moninaisuuteen liittyvä seikka niin puoltaisinko mä sitä silloin… todennäköisesti 

joo… lähtökohtasesti mä ajattelen, että taiteellinen vapaus syntyy siitä, että me 

luodaan mahdollisimman hyvät olosuhteet niille jotka meille tekee teatteria.109 

 

Lehmuskallio kertoo sitaatin lopussa, että taiteelliseen vapauteen liittyy merkittävästi se, että 

työryhmän jäsenet voivat tehdä työtään mahdollisimman hyvissä oloissa. Hyvien olojen 

syntymiseen vaikuttaa esimerkiksi se, että taiteilijat voivat olla mahdollisimman avoimia ja herkkiä 

ilmaisussaan ja saavat tehdä työtään vapaasti. Hän ajattelee, että taiteellinen vapaus syntyy 

vapaudesta päättää, minkälaisen esityksen tekee ja siitä, että organisaatiossa on turvalliset 

työolosuhteet. Thibblin kertoi myös haastattelussa pitävänsä tärkeänä sitä, että työryhmissä voidaan 

ilmaista vapaasti ja tehdä taidetta turvallisissa työoloissa. 

  

Kautto kokee myös, että kaikkien esitysten ei tarvitse olla korrekteja, mutta hänen mielestään 

johtajan on tärkeä kiinnittää huomiota siihen, miten esitykset valikoituvat ja millaisia esityksiä 

ohjelmistoon otetaan mukaan. 

 

Must on välillä tosi mukavaa, että joku on yhtäkkiä täysin epäkorrekti ja haluaakin sitä olla. 

Et ei se poliittisen korrektiuden alueella, ei mulla oo semmosta, että me emme saisi olla 

 
109 Lehmuskallio, h2022. 
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jotain mieltä taikka et me ei saatais suututtaa jotakuta. Mä inhoan sitä keskustelua, jota 

mun ikäpolven äijät käy, että ei saa sanoo enää mitään. Saa sanoo ihan mitä vaan, että 

kukaan ei oo kieltäny, laki ei oo kieltäny minua sanomasta yhtään mitään, mutta mun on 

parempi olla tietoinen, että joku voi suuttua tästä ja tästä asiasta… mä joudun 

perustelemaan oman näkemykseni, he joutuvat perustelemaan omansa.110 

 

Thibblin kokee myös, että #metoo-liike on vaikuttanut siihen, että johtajan on tärkeä miettiä, 

millaisia esityksiä ohjelmistoon voidaan valita.  

 

Sit tuli metoo, joka on vapauttanut kaiken, mutta on tehny myös monen asian aika 

vaikeeks jollain lailla, koska ei tiedä mitä sanoja saa käyttää ja Ruotsissa ehkä se on 

mennyt niin pitkälle että se on jo poliittisesti niin korrektii, että kukaan ei uskalla enää 

tehdä mitään ja missä se taiteen rooli on missäkin.111 

 

Thibblinin yllä oleva sitaatti tuo esiin #metoo-liikkeen vaikutuksen erityisesti Ruotsissa ja sen 

suhteen taiteen rooliin ja taiteen ilmaisunvapauteen. Taiteen yksi merkittävimpiä aspekteja on ollut 

mielipiteiden ilmaiseminen, josta johtajat myös haastatteluissa puhuivat, mutta siihen liittyy paljon 

keskustelua tänä päivänä. Taiteentekijöiltä vaaditaan yhteiskunnan tasolta perusteluja 

ohjelmistovalintoihin ja valppautta miettiä ohjelmistoja. #Metoo-liike on asettanut reunaehtoja sille, 

että ohjelmistovalinnoissa pitää myös huomioida esitysten näkökulmat ja representaatiokysymykset 

ja miettiä, millaista maailmaa esitykset luovat. Johtajat kuitenkin kokevat, että taiteen pitää syntyä 

vapaasti taiteilijoiden ja työryhmien tahdosta tehdä tiettyjä esityksiä turvallisesti, eikä niin, että 

ohjelmistosuunnittelulle asetettaisiin liian tiukat kriteerit johtajan tai yhteiskunnan taholta.  

 

  

 
110 Kautto, h2022. 
111 Thibblin, h2022. 
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5 Loppupäätelmät 
 
 

Tutkielmani tarkoituksena on ollut tutkia tulkitsevan diskurssianalyysin avulla, miten teatterin 

taiteellinen johtaja edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta organisaatiossa, miten yleisön 

moninaisuus huomioidaan ohjelmistosuunnittelussa ja millaisia vaikutuksia sukupuolella on 

johtamistyössä. Diskursseiksi, joiden avulla johtajat edistävät tasa-arvoa nousi analyysivaiheessa 

esiin neljä diskurssia, joita ovat muutosjohtamisen diskurssi, laajempi tasa-arvon 

edistämisdiskurssi, joka kertoo keinoista ja asenteista tasa-arvon edistämiseksi, kiintiödiskurssi, 

tasa-arvon edistäminen palkkauksen ja rekrytoinnin avulla ja moninaisuusdiskurssi 

ohjelmistosuunnittelussa. Konkreettisia tasa-arvon edistämiskeinoja, joita johtajat käyttävät, ovat 

muun muassa tasa-arvotoimikunnan perustaminen, tasa-arvo- ja yhdenvertaissuunnitelman 

tekeminen, tietoisuuden lisääminen, esitysten tekeminen mahdollisimman laajalle yleisölle, 

erityishankkeet, moninaisen henkilökunnan palkkaaminen ja sukupuoli- ja palkkakartoitusten 

tekeminen. Organisaatioissa johtajat pyrkivät puuttumaan epäkohtiin ja tekemään työoloista 

mahdollisimman hyviä ja turvallisia kaikille työntekijöille.  

 

Verrattuna viime vuosien yksilöllisyysdiskurssiin, jonka mukaan työolojen muuttaminen jätetään 

lähes pelkästään työntekijän vastuulle, haastattelemani johtajat edustavat organisaatioita, joissa 

rakenteita muutetaan johtajan ja johtoryhmän johdolla, jotta työntekijät voisivat tehdä työtään 

mahdollisimman hyvin. Johtajat puuttuvat organisaatioissa oleviin ongelmakohtiin, mutta 

rakenteelliset toimet kuitenkin eroavat toisistaan. Kolmessa organisaatiossa KokoTeatterissa, Oulun 

Teatterissa ja Svenska Teaternissa johtajat ovat rakentaneet erillisiä tasa-arvotoimia, joita ovat 

esimerkiksi tasa-arvotoimikunnan perustaminen ja systemaattinen tasa-arvosuunnitelman 

päivittäminen. Tampereen Työväen Teatterissa ja Svenska Teaternissa tasa-arvon edistäminen on 

lisäksi johtajien mukaan integroitunut koko organisaation toimintaan, mikä kuvaa johtajien 

ajatuksia siitä, että myös työntekijöiden pitää olla mukana tasa-arvon edistämisessä.  

 

Tampereen Työväen Teatterissa johtajan johdolla ei ole erityisemmin rakennettu systemaattista 

tasa-arvon edistämistä organisaatioon, mutta joitakin yksittäisiä toimenpiteitä on tehty. Teatterissa 

yksilöt joutuvat myös ottamaan enemmän vastuuta, eikä tasa-arvotyö ole esimerkiksi pohjannut 

erillisiin suunnitelmiin tasa-arvon edistämiseksi.  

 



 
 

 48 

Tasa-arvon toteutumista organisaatioissa ohjaa laki, mutta kuten tutkielmassani tulee esille, 

organisaation arvoilla, strategialla ja johtajan henkilökohtaisella asenteella ja arvoilla on merkittävä 

vaikutus toimien ylläpitämisessä. Johtajat eivät myöskään suhtaudu tasa-arvon edistämiseen 

pelkästään lain sanelemana pakkona. Teatterin tiedotuskeskus julkaisi vuonna 2019 raportin 

esittävien taiteiden kentällä ilmenevästä tasa-arvosta. Raportista käy ilmi, että esittävien taiteiden 

alalla on monenlaisia epäkohtia, joihin ei puututa. Vastanneiden mukaan monissa organisaatioissa 

ei tehdä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa ja jos se tehdään niin sitä tuskin päivitetään tai 

seurataan. Lisäksi moni vastanneista kokee, ettei organisaation epäkohtiin puututa johtajien taholta. 

Raportin lopussa listataan keinoja, joilla ongelmakohtiin voitaisiin puuttua. Esimerkiksi rahoitusta 

ja rakenteita pitäisi parantaa ja kiinnittää enemmän huomiota kaikkiin epätasa-arvon ja syrjinnän 

muotoihin. Raportissa ehdotetaan erikseen keinoja, jotka auttaisivat työyhteisöjä menemään kohti 

tasa-arvoisempaa työskentelykulttuuria. Keinoja ovat muun muassa periaatteiden ja tehtävien 

selkiyttäminen, koulutuksen merkitys, johtamisen ja esihenkilötyön kehittäminen ja 

läpinäkyvämmän rekrytointi- ja palkkapolitiikan rakentaminen.112 

 

Haastattelutuloksia ei voida suoraan verrannollisesti verrata Tinfon raportin tuloksiin, koska 

haastattelin vain neljää teatterin johtajaa. Verrattuna Tinfon raportin tuloksiin, organisaatioissa 

ollaan hyvin tietoisia johdon vastuusta edistää tasa-arvoa ja kiinnittää huomiota esimerkiksi 

palkkaukseen ja tasapuoliseen rekrytointiin. Palkkausta ja tasapuolista rekrytointia ohjaa ajatus 

sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta ja yleisön huomioimisesta ohjelmistosuunnittelussa. Useat 

johtajat ajattelevat, että mahdollisimman monella henkilöllä pitäisi olla mahdollisuus päästä 

tekemään taidetta taustastaan riippumatta.  

 

Se, että johtajat ovat valittu johtotehtäviin muutospyrkimystensä takia, vaikuttaa varmasti 

organisaatioiden toimintaan. Johtajat ovat itse valmiita muutoksiin ja näkevät muutoksen tärkeänä 

organisaation kehittämisessä. Muutosta tehdään myös ajatellen koko organisaation toimintaa, mistä 

turvallisen työilmapiirin tekeminen ja työntekijöiden motivointi ovat esimerkkejä. Tasa-arvon ja 

yhdenvertaisuuden edistäminen nähdään myös osana muutosta ja keinona hyvinvoivan työyhteisön 

ylläpitämiseen. 

 

Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuus huomioidaan myös ohjelmistosuunnittelussa. Yleisön moninaisuutta 

huomioidaan esimerkiksi tekemällä esityksiä erilaisille katsojaryhmille, kehittämällä 

 
112 Helavuori & Karvinen 2019, 45–46.  



 
 

 49 

erityishankkeita tietyille ryhmille, kiinnittämällä huomiota moninaisen henkilökunnan rekrytointiin 

ja representaatioon: mistä esitykset kertovat ja kenen näkökulmista esityksiä tehdään. Kuten 

aiemmin mainitsin, ohjelmistosuunnittelulle ei ole mitään tiettyjä määräyksiä tasa-arvo- ja 

yhdenvertaisuuslaissa, joten oli mielenkiintoista kuulla johtajien ajatuksista liittyen moninaisuuden 

huomioimiseen ohjelmistosuunnittelussa. KokoTeatterissa ja Oulun teatterissa teatterinjohtajat 

kiinnittävät erityisesti huomiota moninaisuuteen pohtimalla myös representaatiokysymyksiä. 

Moninaisuuden huomioinen edustaa myös sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen pohjaavaa ajattelua, 

jonka mukaan teatterin pitää tehdä esityksiä mahdollisimman monelle katsojalle eri taustoista. Myös 

Tampereen Työväen Teatterissa ja Svenska Teaternissa pyritään tekemään esityksiä 

mahdollisimman laajalle yleisölle, joka perustuu ajatukseen siitä, että mahdollisimman moni 

henkilö pääsisi teatterin pariin ja saisi sieltä mielekkäitä kokemuksia.  

 

Sukupuolen vaikutukseen liittyviä diskursseja nousi esiin kaksi: sukupuolittunutta johtamista 

käsittelevä diskurssi ja kiintiödiskurssi, joka kertoo siitä, millainen vaikutus kyvyillä ja osaamisella 

on verrattuna sukupuolen merkitykseen teatterialalla. Kiintiöihin johtajilla liittyi erilaisia asenteita 

ja ajatuksia, mutta suurin osa johtajista kokee kiintiöt hyvinä keinoina edistää tasa-arvoa. Tasa-

arvoa edistetään lähinnä liberaalin tasa-arvon mukaisesti, jolloin tasa-arvotyönkeinot ovat 

sukupuolineutraaleja. Positiivista erityiskohtelua suositaan erityisesti KokoTeatterissa ja Oulun 

teatterissa. Haastatteluista ei tullut suoranaisesti ilmi, millaisia kaikki organisaation 

rekrytointitilaisuudet ovat, mutta johtajalla on valtaa päättää, keitä hän palkkaa ohjaamaan ja 

käsikirjoittamaan esityksiä. Rekrytointia ei ohjaa missään teatterissa pelkän tietyn sukupuolen 

suosiminen. Kiintiöitä ei kuitenkaan pidetä ehdottomana toimenpiteenä tasa-arvon edistämiseen, 

koska osa johtajista kokee, että kyvyt merkitsevät enemmän kuin sukupuoli. 

 

Sukupuolittunutta johtamista käsittelevä diskurssi kertoo siitä, millaisia vaikeuksia johtajilla oli 

kertoa heidän sukupuolensa vaikutuksista johtamistyössä. Tutkimuskysymyksellä halusin selvittää, 

arvostetaanko teatterialalla maskuliinisesti orientoitunutta johtamista, koska teatterinjohtaja on 

myös ollut hyvin mieskeskeinen ammatti ja monissa teattereissa kuin myös muissa työpaikoissa 

saatetaan arvostaa maskuliinisesti orientoitunutta työskentelytapaa. Haastatteluissa kävi ilmi, että 

johtajalta odotetaan henkilöstön huomioimista ja kuuntelua, jota voidaan pitää feminiinisesti 

orientoituneena johtamisena. #Metoo-liike on varmasti vaikuttanut johtajuuteen ja kuten aiemmin 

totesin, liike on varmasti vaikuttanut siihen, ettei ”kovaa maskuliinisuutta” arvosteta enää yhtä 

paljon ja myös muita tekemisen tapoja pidetään hyväksyttävämpinä. 
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Viimeiseksi diskurssiksi nousi taiteen vapauttava korostava diskurssi, joka vaikuttaa moninaisuuden 

edistämiseen ja ohjelmistosuunnitteluun. Taiteen vapautta korostava diskurssi toi esiin, että johtajat 

näkevät taiteen vapauden kahden tavoin: mahdollisimman hyvien ja turvallisten työolosuhteiden 

ylläpitämisenä ja taiteen ilmaisuvapauden kautta.  

 

Haastattelut eivät olleet kovin seikkaperäisiä, koska lähdin kartoittamaan tasa-arvotyönmuotoja ja 

sukupuolen vaikutusta johtamisesta. Tutkielmani piirtää laajempaa kuvaa tasa-arvon edistämisestä 

ja siihen vaikuttavista asenteista ja mielipiteistä. Haastattelin vain teattereiden johtajia, joten 

epäselväksi jäi, miten muuten organisaation työntekijät kokevat tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden 

edistämisen organisaatiossa. Myöskään tietoa siitä, millaista tiettyjen organisaation ryhmien sisällä 

on, ei ole tutkielmastani saatavilla. Tutkielmassa jäin vain sukupuolen tasolle, eikä tarkastelun 

kohteena ollut esimerkiksi, miten muut henkilökohtaiset ominaisuudet, kuten sukupuoli, ikä ja 

etnisyys, vaikuttavat esimerkiksi palkkauksessa tai rekrytointitilanteissa. 

 

Minulla on tutkijana ollut hyvin läheinen suhde haastatteluaineistoon, koska olen itse tehnyt 

haastattelut, litteroinut haastattelumateriaalit ja analysoinut tekemääni haastattelumateriaalia. 

Läheinen suhde on voinut vaikuttaa siihen, että olen lähtenyt alitajuntaisesti viemään analyysiä 

johonkin tiettyyn suuntaan. Analyysin aikana yritin olla tietoinen omista arvoistani ja ajatuksistani. 

Erityisesti siitä, että tasa-arvon edistäminen on minulle henkilökohtaisesti tärkeää. Pyrin siihen, että 

johtopäätökseni pohjaavat sitaatteihin ja siihen, miten haastateltavani ovat asiat ilmaisseet. 

Analyysia on ohjannut se, miten itse olen tulkinnut haastateltavien puhetta. Sitaattien 

tarkistusvaiheessa sain vielä kommentteja johtajilta, joiden myötä ymmärsin paremmin, mitä he 

olivat tarkoittaneet haastattelutilanteessa. Tarkistusvaiheessa sain myös uutta tietoa johtajilta 

organisaatioiden tiloista ja minulle annettiin enemmän esimerkkejä tasa-arvotyön muodoista, joista 

emme olleet keskustelleet haastattelutilanteessa. Otin nämä seikat huomioon analyysivaiheessa, ja 

ne vaikuttivat myös johtopäätöksiini. 

 

Tutkielmani on tuonut käsitteellistä tietoa siitä, miten johtajat edistävät työnantajina tasa-arvoa ja 

yhdenvertaisuutta ja millaisia asenteita ja käsityksiä siihen liittyy. Tasa-arvon edistämistä pidetään 

lainmukaisena velvollisuutena, mutta osalle haastateltavistani tasa-arvon edistäminen on ollut yksi 

syy, miksi heidät on valittu organisaation johtotehtävään. Kuten tutkielmani osoittaa, tasa-arvoa 

edistetään organisaatioissa monin eri tavoin. Strategista, organisaatioon erikseen rakennettuja tasa-

arvotyön muotoja voidaan pitää tehokkaampana keinona, kuin pelkkää tasa-arvon integroimista 

osaksi organisaation arkea.  
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Tuleva tutkimus voisi käsitellä laajemmin johtajien ja työntekijöiden kokemuksia tasa-arvon 

edistämisestä, jotta saataisiin tietoa siitä, vastaavatko johtajien ajatukset organisaation 

työntekijöiden kokemuksia tasa-arvon edistämisestä. Tulevassa tutkimuksessa voitaisiin tutkia 

myös pelkästään yhtä tasa-arvon edistämisen muotoa, esimerkiksi ohjelmistosuunnittelua, mihin 

liittyen johtajilla on mielenkiintoisia näkemyksiä. Tilastot ja raportit tuovat tärkeää tietoa siitä, 

miten tasa-arvoa edistetään, mutta samalla tulevan tutkimuksen olisi hyvä keskittyä myös tutkimaan 

asenteita ja käyttäytymismalleja, jotka ohjaavat tasa-arvon edistämistä.  

 

Erityisesti sukupuolentutkimuksen puolella on tehty tutkimusta johtajuudesta sukupuolen ja muiden 

risteävien erojen näkökulmasta yritysmaailman puolella, mutta taidealaa koskeva tutkimus on vielä 

marginaalissa. Haastatteluista kävi myös ilmi, ettei johtajuudessa arvosteta maskuliinisesti 

orientoitunutta tyyliä, vaan pikemminkin kuuntelevaisuutta ja henkilöstön tarpeista huolehtimista. 

Vallankäyttöä pidetään myös mahdollisuutena muutokseen. Olisi kiinnostavaa saada tietoa siitä, 

onko ajatus laajemmin todettavissa teattereiden johtoportaalla vai ovatko haastateltavieni ajatukset 

poikkeuksellisia verrattuna muiden johtajien ajatuksiin. Johtajan työnkuva on laaja, ja tasa-arvon 

edistäminen vaatii tietoisuutta vallitsevista normeista ja ajatuksista, joten ajanpuute voi vaikuttaa 

siihen, että tasa-arvon edistäminen jää taka-alalle. Kuten myös Tinfon raportti osoittaa, olisi tärkeää, 

että alan järjestöt tekisivät laajempia ohjeita siihen, millaista tasa-arvon edistäminen on ja miten sitä 

voidaan lisätä organisaatiossa. Lisäksi erilaisten koulutusten järjestäminen työnantajille helpottaisi 

tasa-arvotyön edistämistä. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että yleinen asenne tasa-arvotyön edistämiseksi 

on muuttunut 2010-luvun alusta.  
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6 Liitteet 
Liite 1. Haastattelurunko 
 

1. Taustatiedot 

● Kuvaile uraasi ja urakehitystäsi.  

● Teatterin toiminta yleisesti: millaista teatterin toiminta oli, kun aloitit johtajana, 

millaista se on nykyään. 

 

2. Johtaminen osana työpaikan käytänteitä 

● Työtehtävät: mitä osa-alueita työhösi kuuluu, mistä olet vastuussa 

● Johtajalta vaadittavat taidot 

● Sukupuolen vaikutus johtamiseen 

● Suhde muuhun henkilökuntaan 

 

3. Johtajan edistämät tasa-arvotoimet 

● Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden määrittely 

● Tasa-arvostrategioiden edistäminen: millaisilla keinoilla tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta 

edistetään? (palkkaus, palkkakartoitus, naisten ja miesten tasapuolinen sijoittuminen eri 

työtehtäviin, työn ja perhe-elämän tasapainottamisen edistäminen, monimuotoisuuden 

edistäminen rekrytoinnilla, työolojen kehittäminen: syrjinnän ja kiusaamisen ehkäisy…) 

● Tasa-arvotoimet käytännössä: (onko tasa-arvokomiteaa, häirintäyhdyshenkilöä…) 

● Tasa-arvostrategioiden noudattaminen 

 

4. Tasa-arvotoimet suhteessa yleisöön 

● ohjelmistosuunnittelu moninaisuuden, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmista 

● erilaisten katsojaprofiilien ja katsojaryhmien huomioiminen 

● tiloihin liittyvä saavutettavuus 

 

5. Muutos 

● Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen paremmaksi   
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