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Alkusanat 
 
Suomen Teatterit ry on selvittänyt valtionosuusjärjestelmän piirissä olevien lasten-, nuorten- ja 
nukketeattereiden tilanteessa tapahtuneita muutoksia aikavälillä 1995-2011. Selvityksestä käy ilmi, että 
suomalaiset lastenteatterit ovat pieniä teattereita, joissa työskennellään vähäisellä henkilökunnalla. Tästä 
huolimatta lastenteatterit esiintyvät muita teattereita enemmän ja ovat aktiivisempia kiertue- ja 
vierailutoiminnassa. Ne myös saavuttavat yleisönsä hyvin ja esitysten täyttöasteet ovat niissä 
keskimääräistä parempia. 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotuksessa lastenkulttuuripoliittiseksi ohjelmaksi (OKM:n 
työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:6) todetaan, että lasten ja nuorten kasvamisen tukeminen on yksi 
yhteiskunnan ja sivistysvaltion tärkeimmistä tehtävistä. Ohjelmaehdotuksen toimenpideosiossa nostetaan 
esille taide-elämysten merkitys osana kasvua, taidelaitosten lapsille ja nuorille suunnattu yleisötyö, lasten ja 
nuorten kulttuurikompetenssin vahvistaminen, ja se tosiseikka, että lasten kulttuuriosallistumiseen 
tarvitaan lisää keinoja ja resursseja.  
 
Lastenteattereiden toiminta vastaa erinomaisesti ohjelmassa esitettyihin tavoitteisiin. Niissä esitys- ja 
yleisökasvatustoimintaa tekemässä ovat lastenteatteriin erikoistuneet ammattilaiset, joilla on syvä 
tietotaito omasta alueestaan ja intohimo tehdä nimenomaan lapsiyleisöille suunnattua taidetta. 
Lastenteatterin henkilökunnalla on tietoa lasten kehityksestä ja lapsiyleisöjen erityispiirteistä ja niissä 
voidaan muita teattereita tarkemmin suunnitella ja toteuttaa hyvinkin tarkasti juuri tietylle ikäryhmälle 
soveltuvaa lasten ja nuortenteatteria ja ottaa lapsiasiakkaat huomioon myös esitystoiminnan ulkopuolisissa 
asioissa. Suomen Teatterit ry:n selvitys kuitenkin osoittaa, että lastenteattereiden asemassa tapahtunut 
kehitys ei ole ollut suotuisaa ja että niiden toimintaedellytykset ovat heikentyneet.   
 
Itsenäisten lastenteatterien määrä on vähentynyt lähes puolella selvityksen kahdenkymmenen vuoden 
seurantajaksolla. Itsenäisen toiminnan lakkauttaneista neljästä teatterista yksi integroitui osaksi suurta 
ammattiteatteria ja kolme lopetti toimintansa talousvaikeuksien vuoksi. Myös lastenteattereiden 
kokonaisrahoitus on kasvanut vähemmän kuin muissa teattereissa ja lipputulojen osuus on laskenut 
tilausnäytösten dramaattisen vähenemisen myötä. Tämä negatiivinen kokonaiskehitys on erittäin 
valitettavaa lasten ja nuorten kannalta, erityisesti alueellisesta näkökulmasta tarkastellen. 
 
Tilausesitysten väheneminen aiheuttaa lastenteattereille merkittäviä paineita sopeuttaa toimintaansa 
muuttuneessa toimintaympäristössä. Kiertuetoiminnan kustannusten kasvu vähentää teattereiden 
edellytyksiä toimia laajalla maantieteellisellä alueella. Lastenteatterille myönnettävän harkinnanvaraisen 
tuen merkitys on jo nyt erittäin olennainen osana ammattimaisen lastenteatterikentän kokonaisrahoitusta. 
Tulevaisuudessa ammattimaisen lastenteatteritoiminnan heikentyneen tilanteen korjaamiseksi ja 
lastenkulttuuritoiminnan tarjonnan ja alueellisen saavutettavuuden turvaamiseksi näiden 



 

 2 

harkinnanvaraisten tukielementtien mahdollisuuksia on syytä tarkastella tärkeänä osana ammattimaisen 
lastenkulttuurin kehittämistä. 
 
Lastenteattereiden on vaikea kompensoida kokonaisrahoitusrakenteen haastavaa muutosta kehittämällä 
omaa tulonhankintaansa, eli nostamalla lippujen hintoja, koska viime vuosina lastennäytäntöjä tilaavien 
tahojen resurssit ovat vain entisestään vähentyneet. Käytännössä lastenteatterit ovatkin nostaneet 
lippujensa hintoja huomattavasti muuta ammattiteatterikenttää maltillisemmin. 
 
Kotimaisessa lastenteatterikentässä on vuosikymmenten aikana kertynyttä raudanlujaa 
erityisammattiosaamista ja ministeriön ohjelmaehdotuksessa lasten ja nuorten kasvun tukemiseen 
kaivattuja keinoja ja resursseja, jotka kuitenkin nyt tehdyn selvityksen mukaan ovat uhassa rapistua 
kotimaisen näyttämötaiteen kentästä, mikäli ammattimaisen lastenteatterikentän negatiivista kehitystä ei 
selkein ja päättäväisin toimenpitein katkaista. 
 
Lastenteatteritoiminnan toimintaedellytysten ja saavutettavuuden turvaamiseksi tulevaisuudessa 
ehdotetaan tehdystä selvityksestä ilmenevin perustein, että 
 
1) sekä lastenteatteria tekevien taidelaitosten että teatteria lapsille ja nuorille tyypillisesti tilaavien 
toimijoiden kokonaisrahoituksen riittävyys arvioidaan ja toteutetaan tarvittavat korjaavat toimenpiteet; 
 
2) tutkitaan perusteellisesti myös keinot edelleen kehittää lastenteatterin harkinnanvaraista rahoitusta ja 
siten edistää niitä osa-alueita, joilla lastenteatteritoiminta on ajautunut selvityksen mukaan vaikeuksiin; ja 
 
3) lastenkulttuuripoliittiseen ohjelmaan kirjataan selkeitä toimenpiteitä, joilla lastenteatterin osuus 
ohjelman mukaisten tavoitteiden edistämiseksi toteutetaan. 
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Lastenteattereiden erityispiirteet tilastojen valossa 
 
Lastenteatterilla tarkoitetaan selvityksessä teattereita, joiden pääasiallisena kohdeyleisönä ovat lapsiyleisöt 
ja siihen sisältyvät tutkimuksessa myös nukketeatteri ja nuortenteatteri.  
 
Lastenteatterit ovat pieniä teattereita, joissa työskennellään vähäisellä henkilökunnalla. Pienuudestaan 
huolimatta lastenteatterit esiintyvät keskimäärin muita teattereita enemmän ja saavuttavat hyvin 
kohdeyleisönsä, mikä näkyy esitysten huomattavan korkeina täyttöasteina. Lastenteatterit ovat muita 
teattereita aktiivisempia myös kiertue- ja vierailutoiminnassa.  
 
Verrattuna muihin valtionosuuden piirissä oleviin teattereihin, lastenteattereiden lippujen hinnat ovat hyvin 
alhaiset. Lastenteatterit saavat myytyä lippua kohden noin 70 prosenttia vähemmän lipputuloja kuin muut 
teatterit keskimäärin, mikä selittyy osin lastenlippujen suurella osuudella myydyistä lipuista. Myös lippujen 
hintakehitys on ollut lastenteattereissa viimeisen 20 vuoden aikana huomattavasti maltillisempaa kuin 
muissa teattereissa. Tästä johtuen lastenteatterit ovat jääneet selvästi muista teattereista jälkeen 
lipputulojen kehityksessä.  
 
Tilausnäytösten osuus lastenteattereiden esityksistä on huomattavasti suurempi kuin muissa VOS-
teattereissa. Niiden määrä on kuitenkin vähentynyt dramaattisesti viimeisen 20 vuoden aikana. Tämä on 
vaikeuttanut lastenteattereiden toimintaa, mikä näkyy tilastoissa esimerkiksi lipputulojen osuuden 
pienenemisenä ja esitysmäärien laskuna.  

Huomioita tilastoinnista 
 
Selvityksen pohjana on käytetty Teatterin tiedotuskeskuksen keräämiä teatteritilastoja aikaväliltä 1991-
2013 (tarkemmat tiedot tilastoista ks. lähteet). Suurin osa tilastoista on laskettu keskiarvona per teatteri, 
jotta lastenteattereiden määrän väheneminen ei vaikuttaisi kaikissa tilastoissa. Näin tulokset kertovat 
tarkemmin yksittäisten teattereiden tilanteen kehityksestä.  
 
Selvityksessä markka- ja euromääräisiä summia tarkastellaan indeksoituina. Jos eri vuosien hintoja, palkkoja 
ja bruttokansantuotetta vertaillaan käyvin hinnoin eli kunkin vuoden rahassa, tulosten tulkinta on vaikeaa, 
koska rahan arvo on muuttunut. Ongelmaa on helpotettu muuntamalla arvot saman vuoden rahaksi eli 
tekemällä ne kiinteähintaisiksi rahanarvokertoimen avulla. Lastenteatteriselvityksessä on käytetty 
Tilastokeskuksen elinkustannusindeksiin perustuvaa rahanarvokerrointa, jonka avulla käyvät hinnat on 
suhteutettu vuoden 2011 tasoon. 
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TEATTERITILASTOT: 
 

Valtionosuuden piirissä olevien lastenteattereiden määrän 
kehitys  

 
Vuodesta 1994 vuoteen 2012 valtionosuuden piirissä olevien itsenäisten lastenteattereiden määrä on 
laskenut yhdeksästä viiteen, mikä merkitsee 44 prosentin laskua itsenäisten lastenteattereiden määrässä. 
Vuonna 1994 Suomessa toimivat valtionosuuden piirissä olevat lastenteatterit olivat espoolaiset Teatteri 
Hevosenkenkä ja Unga Teatern, helsinkiläiset Nukketeatteri Sampo, Teatteri Pieni Suomi ja Nukketeatteri 
Vihreä Omena, tamperelaiset Ahaa Teatteri, Teatteri 2000 ja Teatteri Mukamas ja vaasalainen teatteri 
Peukalopotti.  
 
Valtionosuuden piiristä poistuneista lastenteattereista kolme lopetti toimintansa talousvaikeuksien vuoksi ja 
Teatteri 2000 fuusioitui osaksi Tampereen Työväen Teatteria vuoden 2012 alusta. Teatteri Peukalopotin 
toiminta päätettiin lopettaa 31.12.1996 teatterin perustajan ja johtajan irtisanouduttua saman vuoden 
syksyllä. Teatteri Pieni Suomi lopetti toimintansa heinäkuussa 2001 ja teatterin vakituisesta 
henkilökunnasta siirtyi 13 henkilöä Helsingin kaupunginteatterin palvelukseen. Nukketeatteri Vihreä 
Omena puolestaan joutui pahoihin talousvaikeuksiin 1990-luvun lamavuosina. Helsingin kaupunki ei 
myöntänyt teatterille toiminta-avustusta vuosina 2003 ja 2004. Tämä johti myös valtiontuen leikkauksiin, 
ja joulukuussa 2004 teatterin hallitus päätti hakea kannatusyhdistyksen konkurssiin.  
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Vuonna 2014 toimivat VOS-lastenteatterit 
 
Ahaa Teatter i   
 
Ahaa Teatteri on vuonna 1970 perustettu tamperelainen lasten- ja nuortennäytelmiin erikoistunut 
ammattiteatteri. Teatterin kotinäyttämö sijaitsee Tampereen keskustassa ja sen esitykset ovat tilattavissa 
kiertueelle ympäri Suomen. Teatterin ohjelmisto painottuu kotimaisiin kantaesityksiin ja sen tavoitteena on 
käsitellä lasten ja nuorten maailmaa koskettavia aiheita mahdollisimman monitahoisesti, koskettavasti ja 
hauskasti -  aikuisia katsojia unohtamatta. Ahaa Teatteri on yksi harvoista teattereista, joiden ohjelmistoon 
kuuluu vakituisesti yli 13-vuotiaille nuorille ja nuorille aikuisille suunnattu teatteriesitys. Lisäksi Ahaa 
Teatteri tekee laajamuotoista yleisötyötä. 
 
Nukketeatter i  Sampo  
 
Nukketeatteri Sampo on Helsinkiläinen ammattinukketeatteri. Teatterin perustivat Maija ja Bojan Baric 
vuonna 1977 ja teatterin nykyiset toimitilat sijaitsevat Helsingin Puotilassa. Teatterilla on laaja, 
monipuolinen ohjelmisto, jolle omaleimaista on alusta lähtien ollut ammattimuusikoiden esityksissä 
soittama elävä musiikki. Teatteri on julkaissut lukuisia cd- levyjä, joiden laulut ovat muodostuneet tärkeäksi 
osaksi suomalaista lastenlaulukulttuuria. Esitystoiminnan lisäksi teatteri on tehnyt koko toimintansa ajan 
yleisö-, ja taidekasvatustyötä nukketeatterikurssien, täydennyskoulutuksen ja työpajojen muodossa. 
Kohderyhminä ovat olleet niin teatterialalla -, kuin  lasten ja nuorten  parissa työskentelevät henkilöt, 
perheet, päiväkotiryhmät, koululuokat, maahanmuuttajat ja ikäihmiset. Maija Baricin luoma 
nukketeatterikasvatusvälineistö on saanut osakseen laajaa kansallista ja kansainvälistä huomiota. 
 
Teatter i  Hevosenkenkä 
 
Teatteri Hevosenkengän perustivat vuonna 1975 sisarukset ohjaaja Kirsi Siren ja lavastaja Sara Siren. 
Teatteri Hevosenkenkä on 3-12 -vuotiaille lapsille ja koko perheelle esityksensä suuntaava ammattiteatteri, 
joka sijaitsee Espoon Juhannusmäellä. Hevosenkengällä on vuosittain kolmesta neljään uutta ensi-iltaa, 
joista ainakin yksi on ruotsinkielinen. Teatteri kiertää aktiivisesti koti- ja ulkomailla ja vierailee säännöllisesti 
esimerkiksi Japanissa. Teatteritilojen yhteydessä on näyttelytila Galleria Hevosenkenkä, jonka yhteydessä 
on tilat säännöllisesti toimiville näyttelyille, työpajoille ja kursseille, sekä taideterapiaryhmille, joita 
järjestetään sekä aikuisille että lapsille. Teatteri tekee myös museoteatteriesityksiä omalle lelumuseolleen ja 
taidemuseoille. 
 
Teatter i  Mukamas  
 
Teatteri Mukamas on vuonna 1979 perustettu tamperelainen ammattinukketeatteri. Teatterin esitykset 
saavat useimmiten innoituksensa saduista ja suurin osa teatterin ohjelmistosta on suunnattu lapsiyleisölle. 
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Teatterin kotinäyttämö sijaitsee Tampereen Pispalassa. Kotinäyttämön lisäksi teatteri vierailee esiintymässä 
päiväkodeissa, kouluissa, kirjastoissa, festivaaleilla ja yritysten tapahtumissa ympäri Suomen.  
 
Unga Teatern 
 
Unga Teatern on espoolainen, kaksikielinen lasten- ja nuortenteatteri. Unga Teatern, entiseltä nimeltään 
Skolteatern, perustettiin kiertäväksi lasten- ja nuortenteatteriksi vuonna 1960. Vuonna 1985 teatteri sai 
kiinteän näyttämön Espoosta. Samalla teatterin profiili muuttui kaksijakoiseksi: sen tehtävänä on toimia 
kiertävänä valtakunnallisena ruotsinkielisenä teatterina ja toisaalta espoolaisena teatterina, joka palvelee 
pääkaupunkiseudun lapsia ja nuoria.  Vuodesta 1997 lähtien teatteri on esiintynyt myös Helsingissä Diana-
näyttämöllä.   
 

Henkilötyövuosien määrän kehitys 
 

Lastenteattereiden henkilötyövuosien osuus kaikkien VOS-teattereiden 
henkilötyövuosista (%) 
 

¨ 
 
Lastenteattereiden osuus kaikkien teattereiden henkilötyövuosista on tarkastellulla aikavälillä noin 4 
prosenttia. Lastenteattereiden määrän vähenemisestä johtuen suoraan lastenteattereille osoitettujen 
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henkilötyövuosien määrä on vähentynyt vuodesta 1995 vuoteen 2013 43 prosentilla, 119 
henkilötyövuodesta 68:an.  

Vertailua: Henkilötyövuosien määrä (kpl)  
 

 

Vertailua: Henkilötyövuosien määrä keskimäärin per teatteri (kpl)  
 

 
 
Lastenteatterit ovat pieniä teattereita, joissa on tarkastellulla aikavälillä ollut käytettävissä keskimäärin 14 
henkilötyövuotta per teatteri. Muissa teattereissa vastaava määrä on keskimäärin 47 
henkilötyövuotta/teatteri. Lastenteattereiden henkilötyövuosien määrässä/teatteri ei ole tapahtunut 
tarkasteluvälillä dramaattisia muutoksia, joskin niiden määrä on laskenut hieman 1990-luvun lopun tasosta, 
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jolloin teattereilla oli käytettävissään keskimäärin hieman yli 15 henkilötyövuotta/teatteri. Vuodesta 2007 
eteenpäin lastenteattereilla on ollut käytettävissään keskimäärin hieman yli 13 henkilötyövuotta/teatteri 
 

Esitystilastoja 

Lasten- ja nuortennäytelmien kantaesitysten määrän kehitys 1991-2012 
(kpl)  
 

 
 
Lasten- ja nuortennäytelmien kantaesitysten määrä on ollut tarkastellulla aikavälillä keskimäärin 29 
kantaesitystä vuodessa. Lasten- ja nuortennäytelmien kantaesitysten määrä on vaihdellut tarkastellulla 
aikavälillä parhaimmillaan 41:stä (95-96) alimmillaan 21 kantaesitykseen vuodessa (00-01 & 03-04).  
 
Suomessa vuonna 1992 säädetty Teatteri- ja orkesterilaki yhdessä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 
annetun lain kanssa takasivat niiden piiriin päässeille teattereille valtion perusrahoituksen ja siihen 
kytkeytyvän kunnilta tulevan rahoituksen. VOS-järjestelmän osaksi pääseminen vakautti 
lastenteattereiden tilannetta huomattavasti ja mahdollisti suunnitelmallisemman esitystoiminnan, mikä 
näkyy esitysmäärien selvänä nousuna 1990-luvun puolivälissä.  
 
1990-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa lasten- ja nuortennäytelmien kantaesitysten määrässä kuitenkin 
tapahtui selvä lasku. Itsenäisten VOS-lastenteattereiden määrän väheneminen selittää paikoin 
kantaesitysten määrän vähenemistä. Esimerkiksi notkahdus esitysmäärissä  kauden 96-97 ja 97-98 välillä 
näyttäisi selittyvän teatteri Peukalopotin toiminnan lopettamisella ja kausien 99-00 ja 00-01 välillä 
tapahtunut esitysmäärien lasku käy yksiin Teatteri Pienen Suomen lopettamisen kanssa.  
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Vuodesta 2004 lähtien lasten- ja nuortennäytelmien kantaesitysten määrä on lähtenyt uudelleen 
nousuun, vaikka lastenteattereiden määrää on pysynyt samana vuosien 2005 ja 2011 välillä. Koska jäljellä 
olevien viiden, itsenäisen lastenteatterin omien esityskertojen määrä ei tänä aikana ole noussut, tämä 
tarkoittaa, että muissa VOS-teattereissa on tehty kyseisellä aikavälillä aikaisempaa enemmän lasten- ja 
nuortenteatteria.  
 
On kuitenkin merkitystä sillä, tehdäänkö lasten- ja nuortennäytelmiä siihen erikoistuneissa teattereissa, 
vaiko osana teatterin muuta ohjelmistoa. Lastenteattereissa esitystoimintaa tekemässä ovat nimenomaan 
lastenteatteriin erikoistuneet ammattilaiset, joilla on syvä tietotaito omasta alueestaan ja intohimo tehdä 
nimenomaan lapsiyleisöille suunnattua taidetta - esimerkiksi nukketeatteri vaatii hyvin omanlaistaan 
osaamista. Lastenteatterin henkilökunnalla on lisäksi tietoa lasten kehityksestä ja lapsiyleisöjen 
erityispiirteistä. Lastenteattereissa voidaan esimerkiksi muista teattereista poiketen tehdä hyvinkin tarkasti 
juuri tietylle ikäryhmälle soveltuvaa lasten- ja nuortenteatteria. Lastenteatterissa lapsiasiakkaat voidaan 
myös ottaa paremmin ja kokonaisvaltaisemmin huomioon esitystoiminnan ulkopuolisissa asioissa: 
esimerkiksi esitysten aikataulut, teatterin miljöö ja muut toiminnot on suunniteltu lastenteattereissa 
lapsiystävällisiksi.  
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Kantaesitysten prosentuaaliset osuudet näytelmälajeittain 
puheteattereissa 1991-2012 

 

 
 
Lasten- ja nuortennäytelmien kantaesitysten osuus kaikista näytelmälajeista vastaa tarkastellulla aikavälillä 
keskimäärin noin neljäsosaa kaikista kantaesityksistä. Niiden osuus kantaesityksistä on vaihdellut 
parhaimmillaan noin 32 prosentista (09-10) alimmillaan alle 18 prosenttiin (03/04) kaikista 
kantaesityksistä.  
 
Lasten- ja nuortennäytelmien kantaesitysten määrä ja prosenttiosuus laski 1990-luvun lopun ja 2000-
luvun alkuvuosina selvästi 90-luvun alun tasosta. Esityskaudesta 2004-05 eteenpäin osuus on kuitenkin 
lähtenyt nousemaan melko tasaisesti ja kaudesta 2008-09 eteenpäin lasten- ja nuortennäytelmien 
kantaesitysten prosentuaalinen osuus on ollut keskimäärin hieman yli 25 prosenttia kaikista 
kantaesityksistä. Esityskaudella 2009-10 niiden osuus kaikista kantaesityksistä oli lähes 32 prosenttia, 
mikä on lasten- ja nuortennäytelmien kantaesitysten korkein prosenttiosuus koko tarkastellulla aikavälillä.  
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Vertailua: tilausnäytösten osuus kaikista esityksistä 1995-2001 (%) 
 

 
 
Tilausnäytösten osuus lastenteattereiden esityksistä on huomattavan korkea verrattuna muihin 
teattereihin. Tilausnäytöksellä tarkoitetaan näytöstä, jonka jokin ulkopuolinen taho, kuten koulu- tai 
päiväkoti, varaa kokonaisuudessaan omille katsojilleen yksittäisten lippujen ostamisen sijasta. Tarkastellulla 
aikavälillä tilausnäytösten osuus lastenteattereiden kaikista esityksistä on keskimäärin 47 prosenttia, kun 
niiden osuus muiden teattereiden esityksistä vastaa noin 14 prosenttia.   
 
90-luvulla tilausesitykset vastasivat korkeimmillaan yli 60 prosenttia lastenteattereiden esityksistä, mutta 
2000-luvulle tultaessa niiden osuus esityksistä on laskenut tasaisesti ja asettunut hieman päälle 35 
prosentin tuntumaan. Tilausnäytösten osuus on laskenut myös muissa teattereissa, mutta niissä lasku on 
ollut maltillisempaa. Vertailtaessa vuoden 1995 tilausnäytösten osuuksia vuoden 2011 tietoihin, 
lastenteattereissa tilausnäytösten osuus on laskenut noin 37 prosenttia, kun muissa teattereissa lasku on 
ollut noin viisi prosenttia  vähäisempi.  
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Lastenteattereiden toimintaan ja tilausnäytösten vähenemiseen 
vaikuttavia tekijöitä  
 
Kuntien ja  opetustoimen kulttuur imäärärahojen vähentyminen 
 
Koulujen vierailujen kustannuksiin osoitetaan varoja kunnan opetustoimen kautta. Taloudellisen tilanteen 
heikkenemisen myötä teatterit kuitenkin kertoivat, että koulujen kulttuurimäärärahat ovat vähentyneet. 
Tämän vuoksi vanhempainyhdistysten osuus tilaajina on lisääntynyt merkittävästi, mikä painottaa koulujen 
perusrahoituksen ulkopuolista rahankeruutoiminnan merkitystä teattereiden näkökulmasta. Aikaisemmin 
teattereiden tilausnäytöksiä ostivat myös kuntien kulttuurisihteerit, joiden määrä ja käytössä olevat 
resurssit ovat vähentyneet esimerkiksi kuntauudistusten myötä.  
 
Kuntauudistuksen va ikutus  
 
Tilausnäytösten määrän kiihtyvää laskua 2000-luvun ja 2010-luvun vaiheessa selittää myös kuntien 
yhdistyminen kuntauudistuksen myötä. Osa lastenteattereista kertoi, että ennen kuntaliitosta, useat 
pienet kunnat tilasivat vuosittain näytöksiä. Kuntaliitoksen myötä kulttuuripalvelut on järjestetty 
keskitetysti ja yhdistymisen jälkeen tilausesitysten määrä on laskenut selvästi. Yhdistymisen jälkeen on ollut 
vuosia, jolloin uuden suurkunnan alueelle ei ole tilattu lainkaan näytöksiä.  
 
Koulujen rahankeruukie lto  
 
Tilausnäytösten määrän lasku liittyy osin keskusteluun koulujen ja päiväkotien rahankeruusta.  2000-luvun 
alkuvuosina julkisuudessa käytiin paljon keskustelua siitä, saako peruskoulun opetuksen yhteydessä 
toteutettavista retkistä ja vierailuista periä maksua oppilailta. Opetushallitus otti asiaan kantaa linjaamalla, 
että vaikka oikeus maksuttomaan perusopetukseen on kirjattu perustuslakiin, tämä ei estä kouluja 
järjestämästä retkiä tai muita tapahtumia ja että koulun opintokäyntejä voidaan tukea oppilaiden ja 
huoltajien yhdessä keräämillä varoilla (Retkien ja muun koulun ulkopuolisen toiminnan järjestäminen 
perusopetuksessa –tiedote. Opetushallitus 20.4.2006.). Myös opetusalan ammattijärjestö OAJ otti 
kantaa sen puolesta, että kouluissa voidaan hyväksyä kohtuullinen rahankeruu esimerkiksi 
kulttuuritapahtumiin suuntautuviin vierailuihin (Opetusalan eettisen neuvottelukunnan kannanotto 
peruskoulun maksuttomuudesta ja rahankeräyksestä kouluissa 24.1.2006).  
 
Tästä huolimatta osassa kuntia, esimerkiksi Tampereella, Helsingissä ja Espoossa ja monilla muilla 
paikkakunnilla säilyi virheellinen käsitys siitä, ettei koulujen ja päiväkotien oppilailta saisi kerätä varoja retkiä 
varten. Tämä on vaikeuttanut lastenteattereiden toimintaa huomattavasti, sillä peruskoulut ovat yksi 
lastenteattereiden keskeisistä kohderyhmistä.  
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Suomen Teatterit ry kutsui tammikuussa 2014 Kuntaliiton, Opetus- ja Kulttuuriministeriön ja 
Opetushallituksen edustajat keskustelemaan rahankeruukieltoon kouluissa ja päiväkodeissa liittyvistä 
väärinkäsityksistä.  Tapaamisen pohjalta sovittiin, että Opetushallitus päivittää vuonna 2006 annettua 
ohjeistusta ja Suomen Teatterit ry ja Kuntaliitto välittävät uudesta ohjeistuksesta tietoa teattereille, 
koulujen ja päiväkotien opettajille ja muille keskeisille sidosryhmille.  
 
Koulujen ja  pä iväkotien rekrytoint ik ie lto  
 
Monissa kunnissa kouluissa ja päiväkodeissa säästetään rekrytointikiellolla, mikä tarkoittaa, ettei sijaisia 
palkata ohjaajien tai opettajien poissaolojen ajaksi. Esimerkiksi päivähoidon suhdelukuasetuksessa 
määritellään, että alle kolmivuotiaiden ryhmissä on oltava yksi ammattihenkilö neljää lasta kohden ja 3–6 -
vuotiaiden ryhmissä yksi seitsemää lasta kohden. Tämä tarkoittaa, että jos joku ohjaajista sairastuu, 
lapsiryhmä ei voi lähteä retkelle. Äkilliset peruutukset vaikeuttavat huomattavasti lastenteattereiden 
ennakkomyyntiä, kun lippujen peruutuksia tehdään hyvin lyhyillä varoitusajoilla.  
 

Vertailua: esityskertojen määrän kehitys keskimäärin/teatteri (kpl)  
 

 
 
Lastenteatterit ovat ahkeria esiintyjiä: tarkastellulla aikavälillä lastenteattereiden esityskertojen määrä on 
ollut keskimäärin 233 esitystä vuodessa, kun muiden teattereiden vastaava luku on 219 esitystä. Erityisesti 
1990-luvulla lastenteatterit järjestivät selvästi enemmän esityksiä kuin muut VOS-teatterit, keskimäärin 
40 esitystä enemmän vuodessa.  
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Lastenteattereiden vuosittaisten esityskertojen määrä on kuitenkin laskenut 90-luvun tasosta, jolloin 
lastenteatterit esittivät keskimäärin lähes 260 esitystä vuodessa/teatteri. 2000-luvun puolella 
vuosittainen esitysmäärä on laskenut noin 220 esitykseen vuodessa. 2000-luvulla esitysmäärien lasku on 
tuonut lastenteattereiden esitysmäärät hyvin lähelle muiden VOS-teattereiden keskitasoa ja vuonna 2003 
muiden teattereiden keskimääräinen esityskertojen määrä ylitti ensimmäistä kertaa lastenteattereiden 
esitysaktiivisuuden. Lastenteattereiden esityskertojen määrän lasku selittyy pääasiassa tilausnäytösten 
määrän dramaattisella vähenemisellä.  
 

Lastenteattereiden esityskertojen määrän kehitys suhteessa 
tilausnäytösten määrän kehitykseen (kpl/teatteri)  
 

 
 
Tilausnäytösten määrän lasku näyttää pitkälti selittävän lastenteattereiden esityskertojen määrän 
vähentymistä. Tilausnäytösten määrä on kuitenkin laskenut suhteessa enemmän kuin esityskertojen määrä, 
mikä tarkoittaa, että lastenteatterit ovat onnistuneet jonkin verran paikkaamaan tilausnäytösten 
vähenemistä. Esimerkiksi vuonna 2011 lastenteattereissa järjestetty keskimäärin 74 tilausesitystä 
vähemmän vuodessa kuin vuonna 1995, mutta esitysten kokonaismäärä on laskenut vuodesta 1995 vain 39 
esityksellä vuodessa/lastenteatteri. 
 
Muiksi esitysmäärien laskuun vaikuttaviksi tekijöiksi lastenteattereiden edustajan nimesivät myös 
laajemman kilpailutilanteessa tapahtuneen muutoksen. Yhä useampi toimija kilpailee koulujen ja 
päiväkotien pienistä kulttuurimäärärahoista ja yhden esityksen myyminen vaati teatterilta aikaisempaa 
enemmän työtä. Lisäksi teattereilta vaaditaan yhä enemmän yleisö- ja taidekasvatustyötä yhteistyössä 
koulujen ja päiväkotien kanssa, mikä sitoo lastenteattereiden pieniä henkilöstöresursseja.  
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Täyttöasteet ja vierailut 

Vertailua: Esitysten keskimääräiset täyttöasteet (%) 
 

 
 
Lastenteattereiden täyttöasteet ovat keskimäärin hieman korkeammat kuin muissa teattereissa. 
Tarkastellulla aikavälillä lastenteattereiden keskimääräinen täyttöaste on ollut noin 77 prosenttia, kun 
muissa teattereissa vastaava luku on noin 68 prosenttia. Lastenteattereiden täyttöasteet ovat koko 
aikavälillä korkeammat kuin muiden teattereiden keskimäärin, mutta etenkin 2000-luvulla katsomoiden 
täyttöasteissa on tapahtunut selvä nousu. Vuosina 2001-2009 lastenteattereiden keskimääräinen 
täyttöaste on ollut yli 80 prosenttia. Muissa teattereissa vastaavaa vaihtelua ei ole tapahtunut, vaan niissä 
täyttöaste on pysynyt tasaisesti noin 66 ja 70 prosentin välillä.  
 

Vertailua: esitykset talon ulkopuolella (%) 	  
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Lastenteatterit esiintyvät huomattavasti enemmän oman teatterirakennuksensa ulkopuolella kuin muut 
teatterit keskimäärin. Tarkastellulla aikavälillä lastenteatterit ovat järjestäneet oman talon ulkopuolella 
keskimäärin noin puolet kaikista esityksistään, kun muissa teattereissa vastaava osuus on jäänyt alle 20 
prosenttiin.  
 
Muissa teattereissa oman talon ulkopuolella järjestettyjen esitysten suhteellinen osuus on kuitenkin ollut 
hienoisessa nousussa, kun lastenteattereissa niiden osuus on 2000-luvun loppupuolelle tultaessa laskenut 
yli 10 prosentilla. Lasku on kuitenkin tasoittunut ja vuonna 2011 lastenteattereiden oman talon ulkopuolella 
järjestämien esitysten määrä on noussut lähemmäs aikavälin keskiarvoa.  
 
Vuosien 2005 ja 2007 välillä tapahtunut 25 prosentin lasku johtuu ainakin osin tilausnäytösten määrän 
laskusta, joka laski vastaavalla aikavälillä lähes 20 prosenttia. Tilausnäytösten määrä ei ole kuitenkaan 
noussut huomattavasti vuosien 2009 ja 2011 välillä, joten se ei selitä aikavälillä tapahtunutta nousua talon 
ulkopuolisten esitysten määrässä. Tämä kertoo siitä, että lastenteatterit ovat osin onnistuneet paikkaamaan 
tilausnäytösten vähenemistä.  
 
Vierailujen määrän vähenemistä 2000-luvun lopulla voi selittää myös se, että lastenteattereiden 
edustajien mukaan kiertuetoiminnan kustannukset ovat 2000-luvulla nousseet huomattavasti. Osa 
teattereista arvioi, että kustannusten nousu on vähentänyt suoraan kiertämisen määrää. 
Kiertuekustannusten nousuun liittyy esimerkiksi se, että monella paikkakunnalla majoitusmahdollisuudet 
ovat kaventuneet ja teatterit joutuvat majoittumaan yhä kauemmas kiertuepaikoista, mikä lisää 
matkakustannuksia. Kustannusten kasvusta johtuen kiertämistoimintaa pyritään keskittämään ja 
toimintamalleja on muutettu siten, että kiertämistä on osassa teattereita vähennetty tietoisesti.  
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Pääsylippujen hinnat ja myydyt liput 

Vertailua: Pääsylipputulojen kehitys myytyä lippua kohden keskimäärin 
(€)  
 

 
 
Lastenteattereissa lippujen hinnat ovat huomattavasti muita teattereita alhaisemmat. Lastenteattereissa 
pääsylipputulot myytyä lippua kohden ovat tarkastellulla aikavälillä keskimäärin 5,9 euroa, kun muissa 
teattereissa vastaava tulo on noin 17 euroa/lippu. Lastenteattereissa hintojen alhaisuus suhteessa muihin 
teattereihin selittyy lastenlippujen suurella osuudella ja esitysten keskimääräistä lyhyemmällä kestolla.  
 
Lastenteattereissa myös lippujen keskihinnan kehitys on ollut hyvin maltillista verrattuina muihin 
teattereihin. Lastenteattereissa myytyä lippua kohden saatu pääsylipputulo on kasvanut 16 vuodessa noin 
yhdellä eurolla, kun muissa teattereissa vastaava kasvu on keskimäärin 5,6 euroa: lastenteattereissa lipun 
hinta on siis noussut tutkimuksen aikavälillä yhteensä 20 prosenttia, kun muissa teattereissa myytyä lippua 
kohden saadut tulot ovat kasvaneet lähes 40 prosenttia. Vuonna 2011 lastenteatteri sai myytyä lippua 
kohden lähes 70 prosenttia vähemmän tuloja kuin muut teatterit keskimäärin. Lastenteatterit kokevat 
lippujen hintojen nostamisen vaikeaksi, sillä kilpailutilanne lastenkulttuurin kentällä on koventunut ja 
kiristyneen taloustilanteen myötä koulut ja päiväkodit ovat entistä tarkempia hinnoista.  
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Vertailua: myytyjen lippujen määrän kehitys keskimäärin/teatteri (kpl)  
 

 
Lastenteattereiden pieni koko näkyy myytyjen lippujen määrässä. Tarkastellulla aikavälillä lastenteatterit 
ovat myyneet vuodessa hieman päälle 26 000 lippua/teatteri, kun muissa teattereissa keskiarvo on noin 
46 000 myytyä lippua vuodessa/teatteri.  
 
Muissa teattereissa myytyjen lippujen määrä on pysytellyt melko lailla samalla tasolla hienoisia vaihteluita 
lukuun ottamatta. Lastenteattereissa trendi on sen sijaan ollut lievästi laskeva. Vaikka lastenteattereiden 
näytösten täyttöasteet ovat korkeammat, kun muissa teattereissa keskimäärin, 1990-luvun loppupuolen 
tasoon verrattuna 2000-luvulla myytyjen lippujen määrä lastenteattereissa on laskenut noin 13 prosenttia. 
Lasku selittyy pääasiassa tilausnäytösten määrän laskulla, jotka ovat edelleen laskeneet esitysmääriä.  
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Vertailua: tilausnäytöslippujen osuus kaikista lipuista (%) 
 

 
 
Tilausnäytöslippujen osuus kaikista lipuista on lastenteattereissa huomattavasti korkeampi kuin muissa 
VOS-teattereissa keskimäärin. Tarkastellulla aikavälillä tilausnäytöslippujen osuus kaikista lipuista oli 
lastenteattereissa keskimäärin 57 prosenttia, kun muissa teattereissa vastaava luku on noin 13 prosenttia. 
Vuodesta 95 vuoteen 2011 tilausnäytöslippujen osuudessa on lastenteattereissa tapahtunut yli 30 
prosentin lasku.  

Tilausnäytöslippujen osuus suhteessa tilausnäytösten osuuteen 
lastenteattereissa (%) 
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Tilausnäytöslippujen osuus lastenteattereissa myydyistä lipuista on laskenut yli 30 prosentilla. 
Tilausnäytösten määrän laskeminen vaikuttaa erityisen paljon lastenteattereissa myytyjen lippujen 
määrään, sillä lastenteattereiden tilausnäytöksissä on ollut verrattain korkea täyttöaste. Tämä näkyy siinä, 
että tilausnäytöslippujen prosenttiosuus myydyistä lipuista on järjestään noin 10 prosenttia suurempi kuin 
tilausnäytösten osuus kaikista esityksistä. 

Vertailua: ilmaislippujen prosenttiosuus kaikista lipuista /teatteri 
 

 
 
Lastenteattereissa ilmaislippujen osuus on tarkastellulla aikavälillä ollut keskimäärin pienempi kuin muissa 
teattereissa keskimäärin. Lastenteattereissa ilmaislippujen osuus on tutkitulla aikavälillä keskimäärin 4 
prosenttia kaikista lipuista, kun muissa teattereissa niiden osuus on noin 5,5 prosenttia. Lastenteattereissa 
ilmaislippujen osuus lipuista on kuitenkin kasvanut 2000-luvun loppuvuosina ja vuonna 2011 ilmaislippujen 
prosenttiosuus kaikista lipuista ylitti lastenteattereissa muiden teattereiden tason. Lastenteatterit arvioivat, 
että ilmaislippujen määrässä tapahtunut kasvu selittyy ennen kaikkea lapsiryhmien mukana olevien 
aikuisten, kuten erityisavustajien nousseella määrällä. Osa teattereista on siksi rajannut ilmaiseksi mukaan 
pääsevien aikuisten määrää per ryhmä.  
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Menojen kehitys 
 

Menojen kehitys keskimäärin/teatteri 
 

 
 
Pieninä teattereina lastenteattereiden menot ovat huomattavasti pienemmät kuin muiden VOS-
teattereiden. Lastenteattereiden menot ovat tarkastellulla aikavälillä myös kasvaneet suhteessa hieman 
vähemmän kuin muiden teattereiden menot: kun muissa teattereissa menot ovat kasvaneet vuodesta 1995 
vuoteen 2011 noin 39 prosentilla, lastenteattereissa vastaava kasvu on ollut noin 36 prosenttia.  

VOS-lastenteattereiden menojen suhteellinen jakauma (%) 
 

Lastenteattereiden ja muiden teattereiden kulujen suhteellinen jakauma on samankaltainen. 
Henkilöstömenot ovat kaikissa teattereissa ylivoimaisesti suurin yksittäinen kuluerä, jotka muodostavat 
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reilusti yli puolet teattereiden menoista. Toisiksi suurin menoerä ovat toimintamenot ja loput kulut 
muodostuvat kiinteistömenoista. Teattereiden menorakenteessa ei ole tapahtunut tarkastellulla aikavälillä 
dramaattisia muutoksia, mutta lastenteattereiden menorakenteessa on nähtävissä hieman suurempaa 
vaihtelua. Tämä johtuu oletettavasti lastenteattereiden pienestä määrästä ja pienestä koosta, jolloin 
muutokset ja esimerkiksi festivaalien tai muiden erityistapahtumien järjestäminen, näkyvät herkemmin 
tilastoissa.  

Muiden VOS-teattereiden menojen suhteellinen jakauma (%) 
 

 
 

Vertailua: henkilöstömenojen osuuden kehitys (prosenttia 
kokonaismenoista) 
 

 
 
Lastenteattereissa henkilöstöomenojen osuus kokonaismenoista on hieman alhaisempi kuin muissa 
teattereissa keskimäärin. Tarkastellulla aikavälillä lastenteattereissa henkilöstömenojen osuus on ollut 
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keskimäärin noin 67 prosenttia kokonaismenoista, kun muissa teattereissa vastaava osuus on hieman päälle 
70 prosenttia.  
 
Lastenteattereissa henkilöstömenoissa tapahtuneet laskut ovat olleet rajumpia ja nousut maltillisempia kuin 
muissa teattereissa keskimäärin. Vuodesta 1997 vuoteen 1999 kaikkien teattereiden henkilöstömenot 
laskivat, mutta lastenteattereissa lasku oli suurempi (3,5 %) kuin muissa teattereissa keskimäärin (1,6 
prosenttia). Henkilöstömenot kasvoivat kaikissa teattereissa 2000-luvun alussa. Lastenteattereissa kasvu 
oli maltillisempaa, mutta se on jatkunut tasaisesti. Muissa teattereissa henkilöstömenojen kasvu sen sijaan 
kääntyi uudelleen laskuun vuodesta 2003 eteenpäin, minkä seurauksena erot henkilöstömenoissa 
lastenteattereiden ja muiden teattereiden välillä ovat tasoittuneet jonkin verran 2010-luvulle tultaessa.  

Vertailua: kiinteistömenojen osuuden kehitys (prosenttia 
kokonaismenoista) 

 
 
Lastenteattereissa kiinteistömenojen osuus kokonaismenoista on alhaisempi kuin muissa teattereissa 
keskimäärin, mutta ero on tasoittunut 2000-luvulle tultaessa. Tarkastellulla aikavälillä kiinteistömenojen 
osuus on vastannut lastenteattereissa keskimäärin noin 10 prosenttia kuluista, kun muissa teattereissa 
vastaava luku on 12,5 prosenttia. Lastenteattereissa kiinteistömenot ovat kuitenkin kasvaneet tasaisesti, 
kun muissa teattereissa ne ovat olleet hienoisessa laskussa. Verrattaessa vuosia 1995 ja 2011, 
lastenteattereiden kiinteistömenot ovat nousseet noin 4 prosenttia, kun muissa teattereissa ne ovat 
laskeneet vastaavalla aikavälillä noin 1,5 prosenttia.  
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Vertailua: toimintamenojen osuuden kehitys (prosenttia 
kokoinaismenoista) 
 

 
 
Lastenteattereissa toimintamenojen osuus kuluista on suurempi kuin muissa teattereissa keskimäärin. 
Tarkastellulla aikavälillä toimintamenojen osuus on vastannut lastenteattereissa keskimäärin hieman yli 23 
prosenttia kuluista, kun muissa teattereissa vastaava luku on noin 17 prosenttia. Lastenteattereiden 
toimintamenot ovat kuitenkin lievässä laskussa. Vertailtaessa vuoden 1995 ja 2011 lukuja, 
lastenteattereiden toimintamenot ovat pudonneet yli 5 prosenttia. Muissa teattereissa toimintamenojen 
osuus on sen sijaan pysynyt hyvin tasaisena.  
 
Lastenteattereissa toimintamenojen suurempaa osuutta selittää ennen kaikkea aktiivinen kiertue- ja 
vierailutoiminta. Lastenteattereiden edustajat arvioivat, että kiertuekustannukset ovat nousseet, mutta 
että kiertuekustannusten noususta huolimatta kiertue-esitysten lippujen hintoja ei ole mahdollista nostaa 
kustannusten nousua vastaavasti, jotta hinnat pysyisivät saavutettavina. Tämän vuoksi osa lastenteattereista 
on päätynyt vähentämään kiertämisen määrää. Myös tilausnäytösten määrän väheneminen on vähentänyt 
jonkin verran vierailutoimintaa ja voi siten selittää osaltaan toimintamenojen osuudessa tapahtunutta 
laskua.  
 
Lastenteattereissa toimintamenojen suurempaa osuutta saattaa selittää myös se, että pieninä teattereina 
ne joutuvat ostamaan monia sellaisia palveluita, jotka isommat teatterit voivat tuottaa talon sisältä käsin. 
Pieninä teatteritaloina myös niiden tekemien ostojen volyymi on muita teattereita vähäisempi, joten ne 
tulevat kalliimmiksi, kuin taloissa, joissa on mahdollista tehdä kerralla suuria ostoja.  
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Tulojen kehitys 
 

Vertailua: Tulojen kehitys keskimäärin/teatteri 

 
 
Lastenteattereiden pieni koko näkyy vertailtaessa niiden tuloja muihin teattereihin. Tarkastellulla aikavälillä 
lastenteattereiden tulot ovat menojen tavoin keskimäärin yli 80 prosenttia pienemmät kuin muiden 
teattereiden keskimäärin. Menojen tavoin lastenteattereiden tulot ovat myös nousseet hieman 
maltillisemmin kuin muissa teattereissa. Kun muissa teattereissa tulot ovat kasvaneet vuodesta 1995 
vuoteen 2011 noin 37 prosentilla, lastenteattereissa vastaava kasvu on ollut noin 34 prosenttia.  
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VOS-lastenteattereiden tulojen suhteellinen jakauma (%) 
 

 
 
Lastenteattereiden ja muiden teattereiden tulojen suhteellinen jakauma on samankaltainen. Valtionosuus 
ja -avustus muodostavat suurimman osan tuloista ja toisiksi suurin tulonlähde ovat kunnanavustus ja 
vuokra-avustus. Pääsylipputulot ovat kolmanneksi suurin tulonlähde. Muiden tulojen osuus on kaikissa 
teattereissa suhteellisen vähäinen. Lastenteattereiden tulorakenteessa on tapahtunut tarkastellulla 
aikavälillä suurempia vaihteluita kuin muiden teattereiden tulojen jakaumassa.  

Muiden VOS-teattereiden tulojen suhteellinen jakauma (%) 
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Vertailua: valtionosuuden ja valtionavustuksen osuuden kehitys 
(prosenttia kokonaistuloista) 
 

 
 
Valtionosuuden ja -avustusten osuus on lastenteattereiden tuloissa vuodesta 2003 eteenpäin hieman 
suurempi kuin teattereissa keskimäärin, kun tätä ennen valtionosuuksien ja -avustusten osuus 
lastenteattereiden tuloista on ollut vähäisempi kuin muilla teattereilla keskimäärin. Kaikkien teattereiden 
kohdalla valtionosuuden ja -avustusten osuus tuloista on ollut kasvussa vuodesta 2007 lähtien. Vuonna 
2011 valtionosuuden ja -avustusten osuus vastasi jo yli puolta lastenteattereiden tuloista, kun muissa 
teattereissa niiden osuus oli samana vuonna noin kuusi prosenttia pienempi. Vuodesta 1995 vuoteen 2011 
niiden osuus lastenteattereiden tuloista on kasvanut 16 prosentilla, kun muissa teattereissa vastaava kasvu 
on ollut noin 7 prosenttia.  

Vertailua: Kunnanavustusten ja vuokra-avustusten osuuden kehitys 
(prosenttia kokonaistuloista) 
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Vuoteen 2005 saakka lastenteatterit ovat saaneet suhteessa vähemmän kunnanavustuksia ja vuokra-
avustuksia, kuin muut teatterit keskimäärin. Tästä eteenpäin niiden kehitys on kuitenkin seurannut hyvin 
tarkasti muissa teattereissa tapahtunutta kehitystä ja ero kunnanavustusten ja vuokra-avustusten määrässä 
lastenteattereiden ja muiden teattereiden välillä on tasoittunut.  
 
Kaikissa teattereissa kunnanavustusten ja vuokra-avustusten osuus tuloista on laskussa. Muissa teattereissa 
muutos on kuitenkin ollut suurempi, sillä niissä kunnan- ja vuokra-avustusten osuus on ollut korkeampi. 
Verrattaessa vuoden 1995 tilannetta vuoteen 2011, lastenteattereissa kunnan- ja vuokra-avustusten määrä 
on laskenut yhdellä prosentilla, kun muissa teattereissa vastaava lasku on ollut yli 8 prosenttia.  
 

Vertailua: pääsylipputulojen osuuden kehitys (prosenttia 
kokonaistuloista) 
 

 
 
Pääsylipputulojen osuus tuloista on laskenut lastenteattereissa huomattavasti. Vuodesta 1995 vuoteen 
2011 niiden osuus tuloista on laskenut lastenteattereissa 13 prosenttia. Vielä 1990-luvulla lipputulojen 
osuus lastenteattereiden tuloista ylitti muiden teattereiden keskiarvon yli 10 prosentilla, mutta vuodesta 
2005 eteenpäin lastenteattereiden lipputulojen osuus on alittanut muiden teattereiden keskiarvon ja 
trendi on ollut laskeva koko tarkasteluajanjakson ajalla.  
 
Muissa teattereissa vastaavaa dramaattista muutosta ei ole tapahtunut. Lipputulojen osuus on niissä 
päinvastoin noussut tarkasteluvälillä noin kahdella prosentilla. Laskun taustalla ovat  tilausnäytösten määrän 
vähenemisestä johtuvan esitysmäärien vähenemisen lisäksi lastenteattereiden yksittäisestä lipusta saatavan 
tulon pienuus ja lipun hintojen maltillinen hinnannousu suhteessa muissa teattereissa tapahtuneeseen 
kehitykseen.  
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Vertailua: muiden tulojen osuuden kehitys (prosenttia kokonaistuloista) 
 

 
 
Muiden tulojen osuus teattereiden tuloista on lastenteattereissa hieman pienempi kuin muissa teattereissa 
keskimäärin. Tarkastellulla aikavälillä muiden tulojen osuus on lastenteattereissa keskimäärin noin 3 
prosenttia, kun muissa teattereissa vastaava osuus on hieman suurempi, noin 4,5 prosenttia. Muiden 
tulojen osuus on laskenut lastenteattereissa vuodesta 2009 lähtien alimmilleen koko tarkasteluvälillä, noin 
kahteen prosenttiin kaikista tuloista.  

Lastenteattereiden kansainvälinen toiminta ja yleisötyö 
 
Teatterin tiedotuskeskus tilastoi teattereiden vierailuja ulkomailla ja ulkomaisten teattereiden vierailuja 
suomalaisissa ammattiteattereissa, mutta tilastoissa ei yksilöidä kansainvälisiä vierailuja tehneitä tai niitä 
vastaanottaneita teattereita, joten niiden pohjalta ei voida tarkastella eroja lastenteattereiden ja muiden 
VOS-teattereiden välillä. Sen sijaan aiheesta kerättiin tietoa ja kommentteja erillisellä VOS-
lastenteattereille lähetetyllä kyselyllä.   
 
Kansainvälisen yhteistyön määrä vaihtelee huomattavasti lastenteattereiden välillä. Osalla 
lastenteattereista ei ollut juurikaan kansainvälistä toimintaa, mutta osalla on huomattavan laajat ja kiinteät 
kontaktit lastenteatteritoimijoihin ympäri maailmaa ja kansainvälinen toiminta on säännöllistä. Teatteri 
Mukamas on esimerkiksi järjestänyt joka toisena vuonna toteutettavaa kansainvälistä 
nukketeatterifestivaalia vuodesta 1999 alkaen. Lisäksi teatteri on esiintynyt aktiivisesti ulkomaisilla 
festivaaleilla ja tehnyt yhteistyöprojekteja ulkomaisten teattereiden kanssa. Teatterista arvioidaan, että 
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kansainvälisen yhteistyön kautta toteutuneet ohjaaja-, lavastaja- ja säveltäjävierailut ovat olleet “arvokkaita, 
inspiroivia ja mieleenpainuvia oppitunteja nukketeatteritaiteen saloihin”.  
 

Vertailua:  yleisötyötilaisuuksia/esityskerta keskimäärin per 
teatteri  keväällä 2013 	  
 

 
 
Teatterin tiedotuskeskus alkoi tilastoimaan teattereiden yleisötyötoimintaa keväällä 2013. Keväällä 2013 
lastenteatterit olivat toteuttaneet keskimäärin noin 0,1 yleisötyötilaisuutta yhtä esityskertaa kohden, eli 
yhden yleisötyötilaisuuden kymmentä esitystä kohden, kun muissa VOS-teattereissa vastaava määrä oli 
keskimäärin kaksi yleisötyötilaisuutta kymmentä esitystä kohden. Lyhyen tarkasteluaikavälin vuoksi 
tilastoista ei voida kuitenkaan tehdä kattavia johtopäätöksiä.  
 
Tilastoidussa yleisötyöaktiivisuudessa on suuria eroja teattereiden välillä ja osa VOS-teattereista ei ollut 
järjestänyt tarkastellulla aikavälillä lainkaan yleisötyötilaisuuksia. Lastenteattereista kaikilla sen sijaan oli 
ollut yleisötyötoimintaa. Tilastoihin on kirjattu vain erikseen toteutetut yleisötyötilaisuudet ja siksi osa 
lastenteattereiden yleisötyötoiminnasta, kuten opettajille kootut ja jaetut materiaalipaketit ja koulujen ja 
päiväkotien opetukseen integroitu teatterikasvatustyö eivät näy tilastoissa.  
 
Teattereiden yleisötyötoiminnasta ei ole tarjolla kattavaa tilastotietoa tutkimuksen aikaväliltä ennen vuotta 
2013 ja siksi lastenteattereita pyydettiin kuvailemaan yleisötyötoimintaansa ja sen laajuutta myös 
sanallisesti. Kaikki lastenteatterit kokivat, että yleisökasvatustoiminta ja yleisötyö ovat keskeinen osa niiden 
toimintaa. Kaikki lastenteatterit ilmoittivat tekevänsä aktiivista yleisötyötä ja niiden yleisötyö ja -
kasvatustoimintaan kuului muun muassa esityksiin liittyviä yleisötyöpajoja, erilaisia lapsille, perheille ja 
opettajille suunnattuja kursseja ja teatterileirejä sekä luentoja. Moni teatteri mainitsi myös toteuttaneensa 
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yleisötyöpajoja yhteistyössä muiden kulttuuritoimijoiden, kuten museoiden kanssa. Moni teatteri oli myös 
kehittänyt opettajille vapaasti käytettäviä materiaalipaketteja esitysten käsittelemiseen lasten kanssa.  
 
Lastenteatterit ovat tehneet myös paljon yleisötyötä erityisryhmien kanssa ja toteuttaneet 
hankerahoituksella teatterikasvatusprojekteja esimerkiksi vanhus- ja nuorisotyön parissa. Osalla 
teattereista oli myös kummiluokkatoimintaa, jossa luokkien kanssa työskenneltiin pitkäjänteisten 
teatterikasvatusprojektien parissa.  
 
Moni lastenteatteri arvioi, että yleisötyön merkitys on kasvanut voimakkaasti. Lastenteatterit kokivat 
yleisötyön tärkeäksi osaksi toimintaansa, johon panostettaisiin mielellään enemmänkin, mutta toiminnan 
kehittäminen vaatii lisää resursseja. 
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TIIVISTELMÄ SELVITYKSEN TULOKSISTA 

Yhteenveto lastenteattereiden määrän kehityksestä 
 
Itsenäisten valtionosuuden piirissä olevien lastenteattereiden määrä on laskenut vuodesta 1995 vuoteen 
2013 yhteensä 44 prosentilla, yhdeksästä teatterista viiteen. Valtionosuuden piiristä poistuneista 
lastenteattereista kolme lopetti toimintansa talousvaikeuksien vuoksi ja yksi fuusioitui osaksi toista 
teatteria.  

Yhteenveto henkilötyövuosien määrän kehityksestä  
 
Lastenteattereiden osuus kaikkien teattereiden yhteenlasketuista henkilötyövuosista on tarkastellulla 
aikavälillä keskimäärin noin 4 prosenttia. Lastenteattereiden määrän vähenemisestä johtuen suoraan 
lastenteattereille osoitettujen henkilötyövuosien määrä on vähentynyt vuodesta 1995 vuoteen 2013 
yhteensä 43 prosentilla, 119 henkilötyövuodesta 68:an. Lastenteattereilla on tarkastellulla aikavälillä ollut 
käytettävissä keskimäärin 14 henkilötyövuotta per teatteri, kun muissa teattereissa vastaava luku on 47 
henkilötyövuotta.  

Yhteenveto esitystilastoista 
 
Lasten- ja nuortennäytelmien kantaesitysten osuus kaikista näytelmälajeista vastaa vuosina 1991-2012 
keskimäärin noin neljäsosaa kaikista kantaesityksistä. 1990-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa lasten- ja 
nuortennäytelmien kantaesitysten määrässä tapahtui selvä lasku. VOS-lastenteattereiden määrän 
väheneminen selittää paikoin lasten- ja nuortennäytelmien kantaesitysten määrän vähenemistä. Vuodesta 
2004 lähtien lasten- ja nuortennäytelmien kantaesitysten määrä on kuitenkin lähtenyt uudelleen nousuun. 
Koska lastenteattereiden omien esityskertojen määrä ei tänä aikana ole noussut, tämä tarkoittaa, että 
muissa VOS-teattereissa on ryhdytty tekemään 2000-luvun lopulla aikaisempaa enemmän lasten- ja 
nuortenteatteria.  
 
Tilausnäytösten osuus lastenteattereiden esityksistä on huomattavan korkea verrattuna muihin 
teattereihin. Välillä 1995-2011 tilausnäytösten osuus lastenteattereiden kaikista esityksistä on keskimäärin 
47 prosenttia, kun niiden osuus muiden teattereiden esityksistä on noin 14 prosenttia. Tilausnäytösten 
määrässä on kuitenkin tapahtunut dramaattinen lasku ja niiden osuus lastenteattereiden esityksistä on 
laskenut vuoden 1996 tasosta lähes 40 prosenttia.  
 
Lastenteatterit ovat ahkeria esiintyjiä. Aikavälillä 1995-2011 lastenteattereiden esityskertojen määrä 
vuodessa on keskimäärin 233 esitystä, kun muiden teattereiden vastaava luku on 219 esitystä/teatteri. 
Lastenteattereiden vuosittaisten esityskertojen määrä/teatteri on kuitenkin laskenut 90-luvun 
huipputasosta. 2000-luvulla esityskertojen määrässä tapahtunut lasku on tuonut lastenteattereiden 
esitysmäärät hyvin lähelle muiden VOS-teattereiden keskitasoa.  
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Tilausnäytösten määrässä tapahtunut lasku näyttää selittävän lastenteattereiden esityskertojen määrän 
vähentymistä. Tilausnäytösten määrä on kuitenkin laskenut suhteessa enemmän kuin esityskertojen määrä, 
mikä tarkoittaa, että lastenteatterit ovat onnistuneet paikkaamaan jonkin verran tilausnäytösten määrän 
huomattavaa vähenemistä.  

Yhteenveto täyttöaste- ja kiertuetilastoista 
 
Lastenteatterit saavuttavat hyvin yleisönsä. Niiden keskimääräiset täyttöasteet ovat noin 10 prosenttia 
korkeammat muiden teattereiden. Tarkastellulla aikavälillä lastenteattereiden keskimääräinen täyttöaste on 
noin 77 prosenttia, kun muissa teattereissa vastaava luku on noin 68 prosenttia. 
 
Lastenteatterit ovat keskimääräistä aktiivisempia myös kiertue- ja vierailutoiminnassa ja ne kiertävät oman 
kotikuntansa ulkopuolella muita teattereita enemmän.  Ne esiintyvät huomattavasti enemmän oman 
teatterirakennuksensa ulkopuolella kuin muut teatterit keskimäärin. Tarkastellulla aikavälillä lastenteatterit 
ovat järjestäneet oman teatteritalon ulkopuolella keskimäärin noin puolet kaikista esityksistä, kun muissa 
teattereissa vastaava osuus on alle 20 prosenttia.  

Yhteenveto pääsylipputilastoista 
 
Lastenteattereissa lippujen hinnat ovat huomattavasti muita teattereita alhaisemmat ja niiden lippujen 
hintakehitys on ollut hyvin maltillista. Lastenteattereissa myytyä lippua kohden saadut tulot ovat nousseet 
vuodesta 1995 vuoteen 2011 yhteensä 20 prosenttia, kun muissa teattereissa ne ovat kasvaneet 
keskimäärin lähes 40 prosenttia. Vuonna 2011 lastenteatteri sai myytyä lippua kohden lähes 70 prosenttia 
vähemmän tuloja kuin muut teatterit keskimäärin, kun keskimääräiset tulot myytyä lippua kohden olivat 
lastenteattereissa noin 6,30 euroa ja muissa teattereissa noin 20 euroa.  
 
Myytyjen lippujen määrä on laskenut lastenteattereissa noin 13 prosenttia 1990-luvun tasosta. Lasku 
selittyy ainakin osin tilausnäytösten määrän laskulla, joka on laskenut esitysmääriä. Muissa teattereissa 
myytyjen lippujen määrässä ei ole nähtävissä vastaavaa laskevaa trendiä.  
 
Tilausnäytöslippujen osuus kaikista lipuista on lastenteattereissa huomattavasti korkeampi kuin muissa 
VOS-teattereissa keskimäärin. Tarkastellulla aikavälillä tilausnäytöslippujen osuus kaikista lipuista oli 
lastenteattereissa keskimäärin 57 prosenttia, kun muissa teattereissa vastaava luku on noin 13 prosenttia. 
Tilausnäytösten määrässä tapahtunut lasku vaikuttaa erityisen paljon lastenteattereissa myytyjen lippujen 
määrään, sillä lastenteattereiden tilausnäytöksissä on keskimäärin muita esityksiä korkeampi täyttöaste. 
Tämä näkyy siinä, että tilausnäytöslippujen osuus myydyistä lipuista on järjestään suurempi kuin 
tilausnäytösten osuus kaikista esityksistä. 
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Yhteenveto menotilastoista 
 
Pieninä teattereina lastenteattereiden menot ovat huomattavasti pienemmät kuin VOS-teattereiden 
keskimäärin ja ne ovat kasvaneet tarkastellulla aikavälillä suhteessa noin 3 prosenttia vähemmän kuin 
muiden teattereiden menot. Lastenteattereiden ja muiden teattereiden kulujen suhteellinen jakauma on 
samankaltainen.  
 
Henkilöstömenot ovat kaikissa teattereissa ylivoimaisesti suurin yksittäinen kuluerä. Ne muodostavat 
reilusti yli puolet teattereiden menoista. Lastenteattereissa henkilöstöomenojen osuus kokonaismenoista 
on hieman alhaisempi kuin muissa teattereissa keskimäärin. Tarkastellulla aikavälillä henkilöstömenojen 
osuus on lastenteattereissa ollut keskimäärin noin 67 prosenttia kokonaismenoista, kun muissa teattereissa 
vastaava osuus on hieman päälle 70 prosenttia.  
 
Toisiksi suurin menoerä ovat toimintamenot. Lastenteattereissa toimintamenojen osuus kokonaiskuluista 
on suurempi kuin muissa teattereissa keskimäärin. Tarkastellulla aikavälillä toimintamenojen osuus on 
vastannut lastenteattereissa keskimäärin hieman yli 23 prosenttia, joka on kuusi prosenttia enemmän kuin 
muissa teattereissa keskimäärin. Lastenteattereissa toimintamenojen suurempaa osuutta selittää ennen 
kaikkea aktiivinen kiertue- ja vierailutoiminta. 
 
Teattereiden loput kulut koostuvat kiinteistömenoista. Lastenteattereissa kiinteistömenojen osuus 
kokonaismenoista on ollut keskimäärin noin 2,5 prosenttia alhaisempi kuin muissa teattereissa keskimäärin, 
mutta ero on tasoittunut 2000-luvulle tultaessa. Verrattaessa vuosia 1995 ja 2011, lastenteattereiden 
kiinteistömenojen osuus kaikista menoista on noussut noin 4 prosenttia, kun muissa teattereissa 
kiinteistömenojen osuus on laskenut noin 1,5 prosenttia. 
 
Teattereiden menorakenteessa ei ole tapahtunut tarkastellulla aikavälillä dramaattisia muutoksia, mutta 
lastenteattereiden menojen jakaumassa on nähtävissä hieman suurempaa vaihtelua. Tämä johtuu 
oletettavasti lastenteattereiden pienestä määrästä ja koosta.  

Yhteenveto tulotilastoista 
 
Lastenteattereiden pieni koko näkyy vertailtaessa niiden tuloja muihin teattereihin. Niiden tulot ovat 
keskimäärin yli 80 prosenttia pienemmät kuin muiden teattereiden keskimäärin. Lastenteattereiden tulot 
ovat nousseet vuodesta 1995 kolme prosenttia vähemmän kuin muissa teattereissa keskimäärin.  
 
Lastenteattereiden ja muiden teattereiden tulojen suhteellinen jakauma on samankaltainen. Valtionosuus 
ja -avustus muodostavat suurimman osan tuloista. Valtionosuuden ja -avustusten osuus tuloista on ollut 
kasvussa kaikissa teattereissa vuodesta 2007 lähtien. 2000-luvun alkupuolelle saakka niiden osuus 
lastenteattereiden tuloista oli hieman alhaisempi kuin muilla teattereilla keskimäärin. Vuodesta 2003 
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lähtien niiden osuus lastenteattereiden tuloista on kuitenkin ylittänyt muiden teattereiden keskiarvon. 
Vuonna 2011 niiden osuus vastasi jo yli puolta lastenteattereiden tuloista, kun muissa teattereissa niiden 
osuus oli samana vuonna noin kuusi prosenttia pienempi. 
 
Kunnanavustus ja vuokra-avustus ovat teattereiden toiseksi merkittävin tulonlähde. Vuoteen 2005 saakka 
lastenteatterit ovat saaneet suhteessa vähemmän kunnanavustuksia ja vuokra-avustuksia kuin muut 
teatterit keskimäärin. Tästä eteenpäin niiden kehitys on kuitenkin seurannut hyvin tarkasti muissa 
teattereissa tapahtunutta kehitystä ja ero niiden osuudessa tuloista lastenteattereiden ja muiden 
teattereiden välillä on tasoittunut. Kunnanavustusten ja vuokra-avustusten osuus tuloista on laskussa 
kaikissa teattereissa.  
 
Pääsylipputulojen osuus tuloista on laskenut lastenteattereissa huomattavasti. Vuodesta 1995 vuoteen 
2011 niiden osuus tuloista on laskenut lastenteattereissa 13 prosenttia. 1990-luvulla lipputulojen osuus 
lastenteattereiden tuloista ylitti muiden teattereiden keskiarvon yli 10 prosentilla, mutta vuodesta 2005 
eteenpäin lastenteattereiden lipputulojen osuus on alittanut muiden teattereiden keskiarvon. Trendi on 
ollut laskeva koko tarkasteluajanjakson ajalla. Muiden tulojen osuus teattereiden tuloista on 
lastenteattereissa hieman pienempi kuin muissa teattereissa keskimäärin ja niiden osuus on laskenut 
vuodesta 2009 alimmilleen koko tarkasteluvälillä.  
  



 

 36 

Lähteet 
 
 
Teatter in  t iedotuskeskuksen teatter it i lastot:   
 
Esityskerrat ja myydyt liput, tilausnäytännöt, ilmaisesitykset ja vierailijat 1994-2012 
 
Kantaesitysten määrä puheteattereissa 1992/93-2011/12 
 
Kotikunnan ulkopuolella olleiden esitysten osuus 1991-2012 
 
Laskelma teatteri- ja orkesterilain mukaisista valtionosuuksista ja -avustuksista vuodelle 1995-2013 
 
Menot teattereittain 1994-2011 
 
Rahoituslain ulkopuolisten teattereiden menot 2001-2011 
 
Rahoituslain ulkopuolisten teattereiden tulot 2000-2011 
 
Teatteri- ja orkesterilain piirissä olevien teattereiden tulot ja menot teattereittain 1992 -2010 
 
Teatteri- ja orkesterilain ulkopuolella olevien teatteriryhmien esityskerrat ja katsojat 1998-2011 
 
Teatterisalien täyttöaste sekä esitykset oman talon ulkopuolella 1994-2011 
 
Tulot teattereittain 1994-2011 
 
VOS- puheteattereiden tekemä yleisötyö kevään 2013 aikana 
 
 
Muut lähteet:   
 
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ. Opetusalan eettisen neuvottelukunnan kannanotto peruskoulun 
maksuttomuudesta ja rahankeräyksestä kouluissa 24.1.2006.  
 
Opetushallitus: Retkien ja muun koulun ulkopuolisen toiminnan järjestäminen perusopetuksessa –tiedote. 
20.4.2006. 
 
Opetusministeriö: Nukketeatteri 2000. Työryhmän muistio. Yliopistopaino 2000.  



 

 37 

 
Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajahintaindeksi [verkkojulkaisu]. 
ISSN=1796-3524. 2011, Rahanarvonkerroin 1860 - 2011 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.6.2013]. 
http://www.stat.fi//til/khi/2011/khi_2011_2012-01-18_tau_001.html 
 
http://www.kaleva.fi/uutiset/kulttuuri/teatteri-pieni-suomi-lopettaa-heinakuun-lopussa/141116/ 
 
http://www.kaleva.fi/uutiset/kulttuuri/nukketeatteri-vihrea-omena-lopettaa-toimintansa/346291/ 
 
http://www.narc.fi:8080/VakkaWWW/Selaus.action;jsessionid=4FC74CF4F535D155CA461B701ACC
9E2D?kuvailuTaso=AM&avain=11106.KA 
 
Suomen Teatterit ry:n lasten- ja nukketeatterineuvottelukunnan jäsenten antamat tiedot ja kommentit. 
 
 

 
 
 


