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Tiivistelmä Referat – Abstract 
Tutkielmassa tarkastellaan mitä haasteita erilaiset institutionaalisista paineet ja toiminnan konventiot asettavat 
kaupunginteattereiden ja vapaan kentän tanssiryhmien väliselle yhteistyölle. Aihetta tarkastellaan yhden 
pääkysymyksen kautta, johon liittyy kolme alakysymystä. Pääkysymyksenä on: Miten institutionaaliset paineet ja 
toiminnan konventiot haastavat yhteistyön kaupunginteattereiden ja vapaan kentän tanssiryhmien välillä? 
Alakysymyksinä ensimmäiseksi selvitetään: Miten kulttuuripolitiikka ja julkinen rahoitus määrittelevät 
kaupunginteattereiden ja vapaan kentän tanssiryhmien toiminnan kontekstin? Toiseksi: Minkälaisia institutionaalisia 
paineita toiminnan konteksti asettaa näille taideorganisaatiolle? Kolmanneksi: Minkälaisia taideorganisaatioiden 
tehtävää, ohjelmistoa ja yhteistyötä määritteleviä konventioita institutionaaliset paineet ylläpitävät? 
 
Tutkielman teoreettinen viitekehys tukeutuu institutionaalisiin organisaatioiden toimintaa, yhteistyötä ja 
taidemaailmaa käsitteleviin teorioihin. Lähtökohtana ovat organisatorisen kentän (organizational field) sekä 
taidemaailman konventioiden (conventions of art world) käsiteet. Lisäksi kollaboratiivisen suunnittelun teoriaa 
(theory of collaborative planning) hyödynnetään yhteistyön taustatekijöiden määrittelyssä. Yhteistyössä on 
olennaista huomioida kumppaneiden erilaiset taustat ja miten ne vaikuttavat tapoihin toimia ja ajatella. 
Institutionaalisessa organisatorisen kentän käsitteessä pakottavat (coercive), mimeettiset (mimetic) ja normatiiviset 
(normative) paineet vaikuttavat tietyssä kontekstissa operoivien organisaatioiden tapoihin toimia. 
Institutionaalisessa taidemaailman käsitteessä taideteosten tuotanto taas tapahtuu vakiintuneiden konventioiden 
kautta. Kummassakin teoriassa valtio ja julkinen rahoitus ovat olennaisia organisaatioiden toimintaa ohjaavia 
tekijöitä. Teorioita yhdistämällä tutkielman lähtöoletuksena on, että erilaiset institutionaaliset paineet sisältyvät 
kaupunginteattereiden ja vapaan kentän tanssiryhmien toiminnan kontekstiin, jonka kulttuuripolitiikka ja julkinen 
rahoitus luovat. Institutionaaliset paineet taas ohjaavat näiden taideorganisaatioiden mahdollisuuksia toimia ja siten 
vaikuttavat kummankin tehtävää, ohjelmistoa ja yhteistyötä määritteleviin vakiintuneisiin tapoihin toimia eli 
konventioihin. Kestävämmän yhteistyön kehittäminen näiden kahden välille voi olla haastavaa kun vakiintuneet 
toiminnan konventiot eroavat merkittävästi ja niiden muuttaminen koetaan vaikeaksi taloudellisesti epävarmoina 
aikoina.  
 
Tutkielma toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena, jonka aineisto kerättiin teemahaastatteluilla. Haastateltavina 
olivat neljän eri kaupunginteatterin johtajat sekä neljän eri tanssiryhmän taiteelliset johtajat. Haastateltavat valittiin 
ympäri Suomea teattereiden koon ja hallintomuodon sekä tanssiryhmien vakiintuneisuuden ja 
Tanssitaidetoimikunnan harkinnanvaraisen toiminta-avustuksen perusteella. Haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin. 
Litteroitu haastatteluaineisto analysoitiin kvalitatiivisin menetelmin, teemoittelua, tyypittelyä ja yhdistelyä 
hyödyntäen.  
 
Analyysin tulokset osoittavat, että riippuvuus julkisesta rahoituksesta ja epävarmuus kulttuuripolitiikan 
tulevaisuudesta luo merkittäviä pakottavia ja mimeettisiä paineita kummallekin taideorganisaatiolle. Lisäksi 
kummankin taideorganisaatiotyypin erilainen kulttuuripoliittinen tausta luo normatiivisia paineita. Nämä paineet 
ylläpitävät tiettyjä taideorganisaatioiden tehtävää, ohjelmistoa ja yhteistyötä määritteleviä konventioita, joiden 
erilaisuus voi osoittautua haasteelliseksi yhteistyössä. Toisin sanoen, yhteistyö kaupunginteattereiden ja 
tanssiryhmien välillä vaatii muutoksia vakiintuneissa konventioissa. Taloudellisesti epävarmassa tilanteessa 
muutoksien toteuttaminen voi olla vaikeaa ja haastavaa, jolloin yhteistyön toteutuminen myös hankaloituu. Täten 
institutionaaliset paineet ja toiminnan konventiot luovat haasteita kaupunginteattereiden ja tanssiryhmien väliselle 
yhteistyölle. Muutokset institutionaalisissa paineissa vaativat muutoksia kulttuuripolitiikassa ja julkisessa 
rahoituksessa, sekä niin kaupunginteattereiden kuin vapaan kentän tanssiryhmienkin rakenteissa ja toiminnassa. 
Toisaalta institutionaalisten paineiden ja vakiintuneiden konventioiden tiedostaminen auttaa pääsemään ristiriitojen 
yli ja mahdollistaa uusien toimintatapojen kehittämisen. Tärkeintä on, että kaupunginteattereilla ja tanssiryhmillä on 
halua yhteistyöhön, jonka kautta voidaan yhdessä vastata institutionaalisten paineiden asettamiin haasteisiin. 
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