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Käsitteitä ja määritelmiä

Hybridi organisaatio
• hyödyntää toiminnassaan sellaisia 

toimintatapoja ja logiikkoja, jotka ovat 
lähtökohtaisesti ominaisempia muiden 
sektoreiden toimijoille. 

• kohtaa monenlaisia paineita ja vaatimuksia
Markkinaistuminen
• yksi hybridisaation muoto
• markkinasektorille tyypillisten 

ominaisuuksien ja logiikkojen ilmeneminen 
sellaisissa toiminnoissa ja organisaatioissa, 
jotka eivät lähtökohtaisesti ole 
markkinaorientoituneita tai järjestetty 
markkinasektorin periaatteiden mukaisesti. 

Julkinen 
sektori

Markkina-
sektori

Kolmas 
sektori

Julkiset organisaatiot, 
valtio, kunnat

Yksityiset yritykset, 
esim. osakeyhtiöt

Yksityiset voittoa 
tavoittelemattomat 
organisaatiot, 
esim. yhdistykset 
ja säätiöt
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Näkökulmia markkinaistumiseen kolmannella sektorilla

Community logic Market logic

Professional logic

• Tuloja markkinoilta (myynnit, maksut)
• Kilpailu rahoituksesta, yleisöstä, yms.
• Markkinasuuntautunut yleisösuhde
• Markkinatyyppiset suhteet rahoittajiin (kilpailutus, 

sopimuksellisuus)
• Painotus alituiseen kasvuun ja kehitykseen
• Painotus tehokkuudessa ja rationalisuudessa
• Palkattu henkilökunta
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Markkinaistuminen: tuloja markkinoilta

Community logic Market logic

Professional logic

• Markkinasektorille ominaisia rahoituslähteitä ovat myynnit ja maksut, 
kolmannelle sektorille tuet, lahjoitukset ja jäsenmaksut 

• Mekanismeja markkinasektorin tuottojen käytön taustalla
• Organisaation taloudellinen rakenne perustuu moniin eri tulolähteisiin
• Pyrkimys jatkuvaan kasvuun ja kehitykseen
• Markkinasektori nähdään hyvänä kohteena uusien rahoitusmahdollisuuksien löytämiseen
• Yleisö vaatii enemmän palveluja
• Julkinen tuki vähenemisestä ja julkisen tuen saaminen on haastavampaa.
• Organisaatiolla on hyvin resursseja palvelujen kehittämiseen ja lisärahoituksen hakemiseen
• Suurilla tapahtumilla on enemmän markkinatuloa
• Festivaalitoiminnan markkinapotentiaali
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Markkinaistuminen: palkattu henkilökunta

Community logic Market logic

Professional logic

• Palkattu henkilökunta ei välttämättä suoraan ole osoitus markkinaistumisesta 
-> voi kuitenkin olla sekä markkinaistumisen tulos että markkinaistumista aiheuttava mekanismi

• Mekanismeja palkatun henkilökunnan kasvun taustalla
• Ammattimaisuus toiminnan järjestämisen arvona ja normina (ammattimaisuus=palkattu henkilökunta)
• Pyrkimys jatkuvuuteen, jatkuvaan kasvuun ja kehitykseen
• Toiminta vaatii erityisiä taitoja ja osaamista tai paljon työaikaa
• Yhteistyö sellaisten toimijoiden kanssa, joiden toiminta pohjaa pääosin palkattuun henkilökuntaan
• Suurilla ja vanhemmilla festivaaleilla on enemmän palkattua henkilökuntaa
• Vaikeus saada vapaaehtoisia, olemassa olevien vapaaehtoisten väsyminen
• Organisaatiolla on resursseja palkata henkilökuntaa
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Hybridi organisaatio ja lähtösektorin merkitys

Community logic Market logic

Professional logic

Organisaation tarkoitus ja arvot
heijastavat täysin tai pääosin
kolmannen sektorin ominaisuuksia
ja logiikkoja

Organisaation tarkoitus ja arvot
heijastavat täysin tai pääosin
markkinasektorin ominaisuuksia ja 
logiikkoja

Organisaation keinot ja 
välineet heijastavat täysin

tai pääosin kolmannen
sektorin ominaisuuksia ja 

logiikkoja

Ideaali kolmannen sektorin 
organisaatio tai
hybridi kolmannen sektorin
organisaatio (pintapuolinen) 

Hybridi markkinasektorin
organisaatio (juurtunut) 

Organisaation keinot ja 
välineet heijastavat täysin

tai pääosin
markkinasektorin

ominaisuuksia ja logiikkoja

Hybridi kolmannen sektorin
organisaatio (juurtunut) 

Ideaali markkinasektorin
organisaatio tai hybridi
markkinasektorin organisaatio
(pintapuolinen) 
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Julkisen tuen väheneminen pakottaa miettimään uusia ansaintakeinoja, uusia yrityskumppaneita on haettava 
aktiivisesti.

Suomessa ei arvosteta lehdistön eikä rahoittajien toimesta pienten yleisöjen festivaaleja, jos katsotaan maan 
alueellista kattavuutta. 

Talkoolla tehtävää festivaalia ei arvosteta, vaikka sisältö olisi kuinka hieno.

Tulin festivaalille v 1996 ja muutos sen jälkeen on ollut radikaali. Tuottamisen tavat, kv-neuvottelut, markkinointi, 
media  yms.... työn luonne on muuttunut kuin yö päivä.

Haasteet resurssien riittävyyden kanssa tuntuu olevan jatkuvasti voittoa tavoittelemattoman festivaalin vieraana. 
Festivaalia on kuitenkin onnistuttu kasvattamaan maltillisesti ja taitavasti kustannustehokkain ratkaisuin. 

Festivaalin koko on kasvanut resursseja nopeampaa, budjetti on pelkästään 2010-luvulla noussut 20%, julkisten 
tukien (kaupunki ja valtio) pysyessä lähes ennallaan. Lipunmyynnin merkityksen kasvamisen myötä, tapahtumasta 
tulee pakosta kaupallisempi. 

Festivaalien ja erilaisten tapahtumien määrä on kasvanut räjähdysmäisesti kulttuurituottajien koulutuksen myötä. 
Toisaalta taas tiedämme, että yleisö äänestää jaloillaan, joten mielenkiintoiset ja aikaa seuraavat tapahtumat säilyvät 
mikäli ne pystyvät järjestämään yleisöä kiinnostavia ohjelmakokonaisuuksia. 

Festivaalin pitää kasvaa, jotta se pystyisi ammattimaistumaan ja kehittymään sekä taiteellisesti että organisatorisesti. 
Jos festivaalin kehitys, tässä tapauksessa kasvu tyrehtyy, silloin festivaali on vaarassa pudota ”Current service trap” 
eli nykyisten palveluiden ansaan, josta on vain kaksi ulospääsyä: tapahtuman kuihtuminen tai kasvu.
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Lopuksi

Community logic Market logic

Professional logic

o Kaiken  moninaisuuden ja sekoittumisen keskellä ymmärrys erillisten sektoreiden 
ominaisuuksista ja merkityksistä korostuu

o Hybridien kehityskulkujen aikana eri puolilta tulevat paineet ja vaatimukset kolmannen 
sektorin toiminnalle saattavat olla hyvinkin ristiriitaisia. Tämän vuoksi on tärkeää, että 
kolmannen sektorin toimijat itse pohtivat aktiivisesti omia toimintaperiaatteitaan, arvojaan 
ja tavoitteitaan. 

o Hybridit organisaatiot ja haastavat lainsäädäntöä, poliittista päätöksentekoa ja rahoittajia
• Päätöksentekijöiltä kaivataan kykyä ymmärtää ja tukea moninaisuutta
• Tarvitaan myös osaamista erityisesti sektorikohtaisten vahvuuksien ja merkitysten tukemiseen ja niiden 

ylläpitämiseen. 
o Kolmannen sektorin markkinaistumisessa ja sen tunnistamisessa on kysymys tulkinnoista
o Festivaaliorganisaatiot käyttävät hybridejä toimintamalleja etenkin resurssien kohdalla, sen 

sijaan niiden tavoitteet ja arvot heijastavat pääosin kolmannelle sektorille tyypillisiä 
ominaisuuksia

o Organisaatiossa hybridit ominaisuudet eivät aina tuota ristiriitoja, vaan erilaiset logiikat 
saattavat olla myös samansuuntaisia ja tukea toisiaan organisaation tarkoituksen 
toteuttamisessa. 
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Kiitos!

Minna Ruusuvirta
Puh. +358 50 326 8014
S-posti: minna.ruusuvirta@cupore.fi
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