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Toimitusjohtaja Arto Valkama  

YMPÄRISTÖN JA TOIMINNAN KUVAUS

Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoi-

tus  

Yhtiön toimialana on yleishyödyllisellä tavalla yllä-

pitää ja harjoittaa teatteritoimintaa Turun kaupun-

gissa. Yhtiö harjoittaa kahvila, ravintola-, catering-

, kokous-, ja kongressipalveluliiketoimintaa sekä 

tila- ja vuokraustoimintaa. 

Toimintaympäristön muutostekijät 

Toimintavuoteen 2019 lähdetään ilman peruskor-

jauksen jälkeisen avajaisvuoden ylimääräistä huo-

miota. Toimintaympäristö on haastava: vapaa-

ajalle on tarjolla paljon toimintaa ja suoratoisto- 

ym. palveluiden myötä on vaarana, että vapaa-ajan 

kulutus siirtyy entistä enemmän kotiin. Elokuvate-

atterit vastaavat kiristyneeseen kilpailutilantee-

seen tuomalla markkinoille teknisesti entistä pa-

remmin varusteltuja saleja. Teatterialalla on haas-

teita löytää uutta yleisöä ja Turussakin useampi te-

atteri on kilpailutilanteen kiristyessä ajatunut ta-

loudellisiin ja toiminnallisiin vaikeuksiin.  

Kokous- ja kongressitoiminnassa kilpailemme alu-

eellisesti useiden vaihtoehtojen kanssa ja teatteri-

toiminnan vaatimat aikataulut osittain kaventavat 

mahdollisuuksiamme osallistua tarjouskilpailuihin. 

Kilpailuvalttina voitaneen pitää teatterin sijaintia 

keskustassa ja kävelymatkan päässä laadukkaasta 

hotellista. 

Valtion rahoitus teatterille ei näillä näkymin tule 

tulevina vuosina kasvamaan. Opetus- ja kulttuuri-

ministeriön omissa arvioissa lähdetään tulevina 

vuosina liikkeelle indeksien jäädyttämisestä, joka 

ei suoranaisesti laske tukitasoa, mutta irtaannuttaa 

tukien tason toki muusta kustannusten nousuvauh-

dista. Valtion rahoitusjärjestelmän uudistus kes-

keytettiin valmisteluvaiheen jälkeen ja sen tulevai-

suudesta ei ole tietoa. 

Toiminnan kehittäminen – toimenpiteet ja tavoit-

teet 

Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen   

Myynti- ja markkinointiosaston tavoitteena on ak-

tiivinen myyntityö, asiakkuuksien hallinta, ryhmä-

asiakkaiden määrän lisäys, kustannustehokas mark-

kinointi ja täyttöprosenttien nosto kaikissa toimi-

paikoissa. Myyntikanavien osalta tulevana vuotena 

keskitymme etenkin nettilipunmyynnin kehittämi-

seen. 

 

 

Esimiestyön vahvistaminen   

Johtoryhmätyöskentelyä kehitetään edelleen. 

Osastoesimiesten työtä tuetaan esimieskoulutuk-

sella. Päätösvaltaa siirretään organisaatiossa lä-

hemmäs operatiivista tasoa. Tavoitteena on itse-

näisesti osastojaan johtavat esimiehet, työnkuvien 

ja vastuiden selkeytys ja hyvinvoiva työyhteisö.   

Tuotantoprosessien kehittäminen   

Teatteriyhtiössä on tehty vuoden 2016 aikana teat-

terituotannon prosessikuvaus ja lanseerattu Lean-

oppeihin nojaava Hukkajahti-hanke. Hankkeen 

pohjalta muodostettiin teatteriin uusi tuotanto-

tapa, jota jatkokehitetään jatkuvan parantamisen 

mallin mukaisesti. Malli pyrkii varmistamaan tuo-

tannon virtauksen niin, ettei synny huonosta suun-

nittelusta tai informaation kulkemattomuudesta 

johtuvaa tyhjäkäyntiä. Samalla valmistavat osastot 

kehittävät edelleen päivittäisjohtamistaan, jolloin 

pystytään entistä paremmalla suunnittelulla var-

mistamaan töiden tasainen jakautuminen ja val-

mistumisen oikea-aikaisuus. Tavoitteena on vähen-



 
TURUN KAUPUNGINTEATTERI OY 

 

 

 
 

tää ylikuormitusta ensi-illan alla ja sitä kautta tuot-

taa entistä parempia esityksiä tuotantobudjeteissa 

pysyen.   

Ravintola- ja tilavuokraustoiminnan kehittäminen 

Peruskorjauksen valmistuttua teatteriyhtiö alkoi 

itse hoitamaan teatteritalon esitysten yhteydessä 

tapahtuvaa ravintolatoimintaa. Ravintolatoimin-

nasta vastaavalle ravintolapäällikölle keskitettiin 

myös tilavuokraustoiminnan koordinointi. Lounas-

ravintolaa hoitaa ulkopuolinen taho, joka vastaa 

myhös illallisruokien toimituksesta. Tavoitteena on 

hyvin toimiva teatteriravintola, joka tuottaa asiak-

kailleen elämyksiä teat- 

teriesityksen yhteyteen ja teatteriyhtiölle sitä 

kautta entistä parempaa ravintolatoiminnan tuot-

toa. Tilavuokraustoiminnalla on tarkoitus vahvistaa 

tilojen käyttöastetta ja samalla hankkia lisää omia 

tuottoja.

 

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET  

Tavoite: Pitkän aikavälin taloudellinen tasapaino 

 
Toteutunut 

2017 
Ennuste 

2018 
TA 2019 TS 2020 TS 2021 TS 2022 

Mittari tai indikaattori 1 

Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja (1.000 eur) 197 -212 -216 -173 -140 -50 

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Tarkka budjetointi, talouden raportointijärjestelmien kehittäminen, taloudellisen tilanteen huomiointi tule-
vaisuuden suunnittelussa, oikean toimintavolyymin ja tuotantojen kokoluokan hakeminen peruskorjauksen jälkeen teatteritalossa.  

Tavoite: Ulkoisen rahoituksen kasvattaminen ja vaikuttavuuden lisääminen 

Mittari tai indikaattori 2 

Kaupunginteatterin omien tuottojen kehitys, (1.000 €) 3 853 4 741 4 746 4 746 4 746 4 746 

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, asiakkuuksien hallinta, suunnittelujänteen pidentäminen, aikatau-
lutuksen tehostaminen, aktiivinen yritysyhteistyö, oman ravintola- ja tilavuokraustoiminnan kehittäminen. 
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KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT  

 
TP 

2016 
TP 

2017 
Ennuste 

2018 
TA 2019 TS 2020 TS 2021 TS 2022 

Toiminnalliset tavoitteet 

Täyttöprosentti 72,7 76,0 75 75 75 75 75 

Katsojamäärä 115 448 112 090 133 400 126 932 127 000 127 000 127 000 

Ensi-iltojen määrä 8 12 12 8 6-9 6-9 6-9 

Toiminnan laajuus ja tulos 

Liikevaihto (1.000 €) 8 813 10 174 13 492 14 044 14 032 14 032 14 032 

Liikevoitto (1.000 €) 340 231 -212 -216 -173 -140 -50 

Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja ve-

roja (1.000 €) 
341 231 -212 -216 -173 -140 -50 

Kaupunkikonsernin panostukset (1.000 €) 3 495 4 203 6 543 6 630 6 630 6 630 6 630 

Bruttoinvestoinnit (1.000 €) 362 2 620 50  50 50 50 50 

Henkilöstö keskimäärin (HTV) 137 146 135 135 135 135 135 

Pääoman tuotto ja tuloutus 

Oman pääoman tuotto, % 15 9,37 -8,4 -10,1 -9,2 -8,3 -3,9 

Sijoitetun pääoman tuotto, % 15 9,37 -8,4 -10,1 -9,2 -8,3 -3,9 

Vakavaraisuus 

Omavaraisuusaste, % 66 59 67,1 64,8 62,6 60,7 59,8 

Nettovelkaantumisaste, % -131 -52,04 -5,2 -17,2 -32,8 -50,8 -68,5 
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*Bruttoinvestointien kohdekohtainen erittely vuosille 2019 – 2022. Erittelyssä mainittava kohteet / hankkeet, joiden omahankintameno ylittää prosentin (1%) viimeksi 
vahvistetun taseen (konsernitaseen) loppusummasta:      
 
Vuosi 2019:     
Vuosi 2020:     
Vuosi 2021:     
Vuosi 2022: 
 

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUODEN 2019 TALOUSARVIOON JA VUOSIEN 2020 – 2022 TALOUSSUUNNITELMAAN

Vuoden 2019 talousarvion mukaan yhtiö varautuu 

216 tuhannen euron alijäämäiseen tulokseen. Tu-

losta painaa peruskorjaukseen liittyvien investoin-

tien aiheuttamat poistot. Suunnitelmavuosien 

myötä poistojen määrä alenee ja tulos korjaantuu 

lähemmäs nollatasoa.Vahvan taseen vuoksi poisto-

jen kasvua ei lähdetty leikkaamaan tuotantobudje-

teista. Yleisömäärään ja omien tuottojen tasoon 

liittyvät tavoitteet ovat niin haastavia, että tuotan-

toja karsimalla niiden saavuttaminen olisi epävar-

maa. Kiinteiden kulujen kasvua pyritään jatkossa-

kin hillitsemään niin, että jatkossa toiminnan koko-

naisvolyymia pystyttäisiin mahdollisimman paljon 

säätelemään tuotantobudjettien kautta. 


