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Teatterin kehittämisohjelma 2013 on Teatterikeskuksen julkaisema selvitys suoma-
laisen teatterikentän kehittämistarpeista teatterin saavutettavuuden parantamiseksi. 
Kehittämisehdotuksemme koskevat teatterikentän rahoitusta, rakenteita, toiminta-
edellytyksiä sekä asenneilmapiiriä. 

Tavoitteena on nykyistä paremmin saavutettava, osallistava, monimuotoinen, 
yhteistyökykyinen, liikkuva ja resurssitehokas teatteri. Tavoitteiden saavutta-
minen edellyttää 

 – selvitys- ja kartoitustyötä (vierailuesitysten kasvu teattereissa, kasvun laadulliset 
ja määrälliset tavoitteet, vierailuteattereiden ja festivaalien toiminta sekä kehit-
tämistarpeet, yleisön tarpeet, teattereiden nykyiset ja uudet yhteistyökumppa-
nuudet, yhteistyön volyymit, vierailutoiminnan kannattavuus esitysten tarjoajille, 
uusi rahoitusjärjestelmä). 

 – teatterifestivaalien toimintaedellytysten kehittämistä (soveltuvien esiintymis-
tilojen lisääminen, festivaalituen kehittäminen, kuntien tuen kasvattaminen, 
tilakustannuksien kompensoiminen tarjoajille, lähdeveron poistaminen 
esiintyviltä taiteilijoilta, Taiteen edistämiskeskuksen jakaman matka-apurahan 
kriteerien kehittäminen, tuen lisääminen vierailevien kansainvälisten esitysten 
tai taiteilijavaihdon kuluihin). 

 – jo olemassa olevien rahoitusjärjestelmien kehittämistä ja tuen kasvattamista 
(valtion harkinnanvarainen toiminta-avustuksen turvaaminen ja lisääminen 
ammattiteattereille, kuntien tuki pienille ammattiteattereille ja ryhmille, 
nykyisen vos-rahoitusjärjestelmän turvaaminen, henkilötyövuosien määrän 
lisääminen).

 – uusien tukimuotojen luomista (kiertuetuki satunnaiseen vierailu- ja kiertuetoi-
mintaan, uusi kehittämistuki, valtion toiminta-avustus marginaalisille yleisöryh-
mille esityksiä tuottaville ammattiteattereille, tukirahoitus esitysten ostamiseen, 
pitkäjänteisen residenssitoiminnan tuki, rahoitus teatterin tutkimus- ja selvitys-
työlle, taiteilijoiden työllistyminen laajemmin kunnissa). 

 – yhteistyötä ja kentän toimintaa kehittävien hankkeiden tukemista (kuntien 
ja yritysten yhteistyön sekä teattereiden uusien yhteistoimintamallien 
pilotoiminen)

 – yhteistyöalustan luomista taiteen laatua koskevalle keskustelulle, teattereiden 
verkostoitumiselle sekä yhteisten ideoiden ja yhteistyömuotojen luomiselle.

 – alan osaamisen kehittämistä ja koulutukseen hakeutumisen tukemista 
(Tampereen tutkivan teatterityön keskuksen ja Ilmaisuverstaan toiminnan 
tukeminen, tuen kohdentaminen yksittäisten taiteilijoiden, ammattiryhmien ja 
yhteisöjen osaamisen kehittämiseen). 

 – tutkijoiden, tiede- ja taideyhteisöjen sekä muiden tiedon tuottajien keski-
näisen yhteistyön tiivistämistä ja tiedon koordinoimista (ajankohtaisen 
ja relevantin tietopohjan välittyminen kulttuuripoliittisissa toimikunnissa ja 
työryhmissä, teatterin tutkimus- ja hanketietokannan perustaminen). 
Tulevaisuus luodaan nyt.
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miksi tarvitaan Teatterin 
kehittämisohjelmaa 2013?

Teatterin kehittämisohjelma 2013 on Teatterikeskuksen 
julkaisema selvitys koko suomalaisen teatterikentän 
kehittämistarpeista ja –ehdotuksista teatterin saavu-
tettavuuden parantamiseksi. Se keskittyy erityisesti 
ryhmämuotoisen ammattiteatterikentän kehittämiseen. 
Ohjelman ehdotukset on suurelta osin koottu eri 
järjestöjen edustajista koostuneen ns. Valo-työryhmän 
ehdotuksista. Teatterikeskuksen edustajien lisäksi Suomen 
Näyttelijäliitto ry:n, Suomen Teatterit ry:n ja Teatterin 
tiedotuskeskus ry:n (Tinfo) edustajat ovat prosessin kulu-
essa tuoneet esiin omia näkemyksiään.1

Ohjelmassa on huomioitu teatterialan ammattilaisten 
hiljainen tieto ja näkemykset kentän kehittämisestä. 
Vuosien 2011 ja 2012 aikana teatterin kehittämisohjelman 
valmisteluun osallistui teatterin tuottajia, johtajia, koulut-
tajia, tutkijoita, jne.2 Heidän tarjoamansa apu ja asiantun-
temus oli korvaamatonta.

Haluamme huolehtia teatterin tulevaisuudesta 
erityisesti tilanteessa, jossa taloudelliset paineet ovat 
kasvaneet. Maailma teatterin ympärillä muuttuu nopeasti 
vaikuttaen ihmisten vapaa-ajantottumuksiin, kulttuurisen 
osattomuuden kehittymiseen, sosiaalisen ja taloudellisen 

1 Teatterialan järjestöjen edustajat ja kentän edustajat kokoontuivat vuoden 
2010 aikana pohtimaan teatteri- ja orkesterilain ulkopuolisen teatterikentän 
kehittämisen keinoja ja mahdollisuuksia. Tavoitteena oli tuottaa tietoa ja 
näkemyksiä teatterikentän kehittämisen mahdollisuuksista opetus- ja kult-
tuuriministeriön (OKM) asettaman vapaan taidekentän tilannetta kartoittavan 
ns. VARES –työryhmän käyttöön. Siksi kokoontumisia kutsuttiin nimellä 
Varjo-Vares. Lokakuussa 2010 Varjo-Vareksen jäsenet päättivät laajentaa 
oman selvityksensä käyttöä. Keskustelusta syntynyttä ideaa ja materiaalia oli 
enemmän kuin yksi työryhmä voi koskaan työstää. Kehittyi idea vapaan teat-
terikentän taidepoliittisesta toimintaohjelmasta, jolla turvattaisiin keskustelu 
vapaan teatterikentän tilanteesta ja jaettaisiin siitä tietoa OKM:tä laajemmalle 
kohderyhmälle. Vuonna 2013 ohjelman viralliseksi nimeksi muodostui Teatterin 
kehittämisohjelma 2013, kun sen tuottaminen ja julkaisu siirtyi työryhmältä 
Teatterikeskukselle.  

2 Kiitokset mm. Satu-Mari Korhonen (TEAK, TheatreWorks), Mika Lehtinen 
(Tampereen yliopiston Tutkivan teatterityön keskus), Kai Lehikoinen (TEAKON), 
Katri Santtila (OKM), Juha Kukkonen (Ryhmäteatteri), Jussi Sorjanen (Teatteri 
Vanha Juko), Ilkka Laasonen (Kotkan kaupunginteatteri), Jussi Helminen (Espoon 
teatteri), Maarit Pyökäri (Lahden kaupunginteatteri), Timo Väntsi (TEHDAS 
Teatteri), Mette Ylikorva, Tuula Väisänen (LETKE), Johanna Hammerberg, 
Maria Gusten, Anna-Mari Karjalainen (LETKE), Jani Tihinen (Metropolia), Merja 
Niemi (OKM), Marja Louhia (Metropolia), Helena Kallio (Teatterimuseo), Saara 
Rautavuoma (Teatteri 2.0), Hanna Järvinen (Teatteritutkimuksen seura), ja Ditte 
Winqvist (Kuntaliitto).

syrjäytyneisyyden kasvuun, digitaalisen kulttuurin myötä 
syntyviin uusiin osallistumisen muotoihin, jne. Nämä 
muutokset luovat uusia haasteita myös teatterille. Siksi 
teatterin kehittämisohjelman tavoitteina ovat

 – monimuotoinen ja moniääninen teatteri
 – osallistava teatteri
 – uudistuva teatteri
 – entistä osaavampi teatteri
 – saavutettavampi teatteri
 – entistä liikkuvampi teatteri
 – keskinäisessä yhteistyössä toimiva teatteri
 – resurssitehokkaampi ja kilpailukykyisempi teatteri

Kehittämisehdotuksemme koskevat teatterikentän rahoi-
tusta, rakenteita, toimintaedellytyksiä sekä asenneilma-
piiriä. Tekemistämme kehittämisehdotuksista osa voidaan 
toteuttaa sellaisenaan hyvällä tahdolla ja päämäärätietoi-
sella työllä. Osa ehdotuksista taas edellyttää tarkempaa 
määrittelyä ja suunnittelua, jota voidaan tehdä pilottihank-
keiden muodossa (esim. uudet toimintamallit).

Teatterilla on itseisarvonsa ja taloudellisten arvojensa 
lisäksi myös sosiaaliseen pääomaan liittyviä arvoja. Teatteri 
voi toimia sosiaalisen syrjäytymisen estäjänä. Taiteen 
avulla voidaan ylittää sosiaalisia raja-aitoja. Suomalainen 
vankka harrastajateatteri ja teatterin kiinnittyminen 
”kansaan” merkitsee sitä, että teatteri on lähellä monen-
laisten ihmisten arkitodellisuutta. Teatteri on jo jakanut 
osallisuutta monella tapaa. Silti uskomme, että osallisuuden 
jakamisessa ollaan vasta pioneerivaiheessa. Osallisuuden 
kehittäminen, sen alueellisen tasa-arvon toteuttaminen 
sekä monimuotoisuuden ja -äänisyyden tukeminen edellyt-
tävät toimia, joita tässä ohjelmassa tuodaan esille. 

Solidaarinen ja tasa-arvoinen pohjoismainen hyvin-
vointiyhteiskunta pitää huolta myös teatterin perusraken-
teista.  Teatteripolitiikka ei ole vain elinkeinopolitiikkaa, 
jolla tuetaan taiteilijoiden elinkeinon harjoittamista.3 

3 Tässä yhteydessä ei käsitellä Tarja Cronbergin Luova kasvu ja taiteilijan toimeentulo 
–selvityksen kehittämisehdotuksia taiteilijoiden aseman ja toimintaedellytysten 
parantamiseksi. Cronbergin ehdotukset ovat toimivia ja toivottavasti toteutuvat. 
Ne ovat toteutuessaan merkittävä edistysaskel yksittäisten taiteilijoiden työn 
arkeen. Teatterin kehittämisohjelman sisältö pohjautuu Cronbergin esityksestä 
poiketen ammattiteattereiden tulevaisuuteen, visioon teattereiden toiminnasta ja 
työllisyyttä edistävien yhteisöjen toimintaresurssien kehittämisestä.

Taustaa
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Se ei myöskään ole vain kuntien vetovoimaa tukeva 
tekijä. Keskeistä on kansalaisten alueellisen identiteetin 
vahvistaminen ja kulttuurisen kansalaisuuden turvaa-
minen. Teatteri tavoittaa katsojia iästä, sukupuolesta, 
etnisestä, terveydellisestä tai sosioekonomisesta taustasta 
riippumatta. Silti moni suomalainen jää yhä paitsi tästä 
elämänlaatua kohottavasta toiminnasta. Tämä tosiasia 
vaatii toimenpiteitä teatterin saavutettavuuden ja esteettö-
myyden parantamiseksi. Teatterin kehittämisohjelma 2013 
tähtää reiluun kulttuuriin, jossa teatterin saavutettavuus ja 
kansalaisten osallisuus toteutuvat.

Kehittämisehdotuksien tavoitteena on myös herättää 
keskustelua taiteen sisällöistä sekä tunnistaa uusia yhteis-
työmahdollisuuksia ja -tahoja. 

Tavoitteiden toteutuminen edellyttää ohjelmaan sitou-
tumista. Se edellyttää myös rahoittajatahojen, työmark-
kinaosapuolten, tutkimuksen ja kansalaisyhteiskunnan 
välisten toimien koordinointia.  

Tiedämme, että monet ohjelmamme ehdotuksista 
edellyttävät lisärahoitusta. Uskomme kuitenkin pitkäjän-
teiseen ja kestävään kulttuuripolitiikkaan. Haluamme ja 
uskallamme katsoa pidemmälle tulevaisuuteen. Teatterin 
tulevaisuutta rakennetaan nyt. 

Nyt on aika mennä eteenpäin!

Saavutettavuus edistää 
yhdenvertaisuutta

Jokaisella tulee olla oikeus ja tasa-arvoiset mahdollisuudet 
itse tehdä taidetta sekä osallistua taidetoimintaan riippu-
matta elinympäristöstä ja asuinpaikasta. Jokaisella tulisi 
olla mahdollisuus tehdä sitä halujensa, toimintakykynsä ja 
voimavarojen mukaisesti koko elinkaaren ajan, vaihtuvissa 

elämäntilanteissa ja yhteisöissä. Saavutettavuudessa on 
kyse ”mahdollisuuksien tasa-arvosta”.

Saavutettavuus ei tarkoita sitä, että kajottaisiin 
teatterin koskemattomuuteen taiteena ja astuttaisiin sen 
itseisarvoiselle reviirille. On tärkeätä, että teatterit ja teat-
terintekijät itse kokevat teatterin saavutettavuuden paran-
tamisen tavoittelemisen arvoiseksi ja toteuttavat sitä omilla 
ehdoillaan. Työ saavutettavuuden ja esteettömyyden lisää-
miseksi on jatkuva prosessi, ja tarkoittaa sitä, että tarjotaan 
kaikille mahdollisuus nauttia monipuolisesta, haastavasta 
ja taiteellisesti korkeatasoisesta teatterista.

Kulttuuria kaikille -palvelun mukaan saavutetta-
vuuteen liittyy viestinnän saavutettavuus, hinnoittelun 
saavutettavuus, rakennetun ympäristön esteettömyys, 
saavutettavuus eri aistien avulla, ymmärtämisen tuke-
minen, sosiaalinen saavutettavuus sekä päätöksenteko 
ja strateginen työ. Tässä selvityksessä näemme saavu-
tettavuuden kuitenkin Kulttuuria kaikille –palvelun 
määritelmää laajemmin niin, että saavutettavuus koskettaa 
koko väestöä ja merkitsee katsojan erilaisten tarpeiden ja 
rajoitteiden huomioimista tuotannollisissa ja taiteellisissa 
prosesseissa sekä räätälöityinä palveluina. Esityksen tai 
tapahtuman saavutettavuus on prosessi, jossa katsojan ja 
tekijän vuorovaikutus rakentuu pitkäjänteiseksi.

Teatterin saavutettavuuden parantaminen merkitsee 
sekä vierailu- ja kiertuetoimintaa että teatterin toteut-
tamista perinteisten teatterirakennusten ulkopuolella. 
Saavutettavuustyön tärkeän osan muodostaa soveltavan 
teatterin eri muodot: teattereiden yleisötyö ja erilaiset 
yhteisöteatterin hankkeet. Teatterin yleisötyö syventää 
teatterin ja ihmisten välistä vuorovaikutusta. 4

Visio:

•	 Katsoja voi valita koko maan teattereiden 
monipuolisesta kirjosta eri teatteritaiteen 
lajeja ja tyylejä edustavia laadukkaita teoksia. 
Hän voi nauttia niistä joko oman paikkakun-
tansa teatteritiloissa tai muissa esitysfoo-
rumeissa, esim. työpaikallaan, sairaalassa, 
päiväkodissa, jne. Teatteritaide on jokaisen 
suomalaisen lähellä ja saavutettavissa. 

•	 Teatteripalvelut ovat saavutettavia ja esteet-
tömiä kaikkien, myös toimintarajoitteisten 
henkilöiden kannalta. 

•	 Teatterit ovat katsojan olohuoneita.

4  Yleisötyössä teatterit etsivät tapoja ja toimintamalleja, joilla teatterista saatai-
siin kiinnostumaan myös kokonaan uudet yleisöt, jotka eivät ole ennen kokeneet 
teatteria omakseen. Yleisötyössä ajatus teatterista ja osallisuudesta kasvaa: 
teatteri on paljon enemmän kuin valmiit esitykset ja passiivisena istuva yleisö. 
Tärkeätä on myös teatterin ja koulujen yhteistyö. Teatterin saavutettavuuden 
lisääminen merkitsee myös lasten ja nuorten ulottuvilla olevan uuden tekno-
logian ja sen suomien mahdollisuuksien omaksumista. Teknologiaa voidaan 
käyttää välittämään tietoa ja kokemusta teatterista (esim. verkkosivujen taide-
kasvatusmateriaalit). Teknologian kehittyminen tarjoaa uusia mahdollisuuksia 
myös digitaalisesti, esim. esitystaltiointien elokuvalevitystä erityisryhmille, jne. 
Emme tässä kehitysohjelmassa kuitenkaan keskity näihin asioihin, koska niiden 
teknologinen kehitystyö on vielä kesken.

kuva 1. Circus Maximus: ”Ääret”, kuva Tuomas Tulikorpi
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Teatterin saavutettavuuden parantaminen edellyttää sekä 
tuotannollista että taiteellista kehitystyötä. Se voi merkitä 
esimerkiksi tapahtumallisuutta tai suurempien esityskoko-
naisuuksien rakentamista esim. festivaalien tai ulkoilma-
tapahtumien muodossa. Saavutettavuus edellyttää myös 
erilaisten toimijoiden yhteistyötä, jossa sekä taiteilijoiden 
että yhteisöjen erikoisosaamisista kehittyy yhdessä uutta 
luova kokonaisuus (mm. yhteistuotannot, kansainvälinen 
yhteistyö, jne.). 

Teatterin saavutettavuuden edistäminen edellyttää 
alalta laajempaa käsitystä kentän kokonaisuudesta ja sen 
eri tahojen merkityksestä kokonaisuuden osina. Miten 
erilaisista taloudellisista ja toiminnallisista lähtökohdista 
toimivat ammattiteatterit verkottuvat palvelemaan 
katsojia toisiaan täydentävinä ja tukevina organisaati-
oina? Jo olemassa olevaa esitystoimintaa tarkastelemalla 
voidaan kehittää uusia toimintatapoja ja –muotoja, jotka 
perustuvat teattereiden ja muiden toimijoiden väliseen 
yhteistyöhön.  

Saavutettavuus tarkoittaa käsitteenä katsojan yhden-
vertaisuuden ja palvelun lähestyttävyyden edistämistä. Se 
merkitsee usein myös osallistavuutta ja monenmuotoisten 
elämysten tuottamista. Teatterin saavutettavuuden lisää-
minen ja parantaminen tarkoittaa kaikessa laajuudessaan 
esimerkiksi seuraavia toimintoja:

 – Soveltava teatteri
 – Yleisötyö
 – Yritysyhteistyö
 – Esteettömyys
 – Erilaiset pedagogiset palvelut
 – Kotimainen ja kansainvälinen vierailu- ja 

kiertuetoiminta
 – Festivaalitoiminta
 – Residenssit

Tässä selvityksessä käsittelemme ensin kotimaista vierailu- 
ja kiertuetoimintaa. Sivuutamme suuren osan kansainvä-
lisen toiminnan käsittelemisestä, koska siitä on olemassa 
Teatterin Tiedotuskeskuksen tekemä liikkuvuus-ohjelma, 
jota tuemme kokonaisuudessaan ja jonka tavoitteet 
vastaavat odotuksiamme. Käsittelemme kuitenkin sekä 
festivaali- että residenssitoimintaa niiden kotimaisen 
merkityksellisyyden vuoksi. 

Emme Teatterin kehittämisohjelmassa 2013 tarkastele 
teatterin mahdollisuuksia työelämän kehittämisessä, 
koska OKM:n ja TEM:n yhteistyönä on jo käynnissä suuri 
työelämän kehittämisohjelma, jossa tunnustetaan taiteen 
merkitys työelämän kehittämisessä.

Emme myöskään käsittele soveltavaa teatteria siksi, 
että keskustelu käsitteiden merkityksistä haittaa selkeästi 
vielä tuon teatterimuodon kehittämistä. Keskitymme 
niihin alueisiin, joiden kehitystyö on jo käynnissä ja jotka 
palvelevat tämän ohjelman tavoitteita.

Kehittämisohjelmaa työstäneet asiantuntijat ovat 
tietoisia ruotsinkielisen teatterikentän erityistarpeista.5 
Ruotsinkielisen teatterin haasteina ovat esimerkiksi 
ruotsinkielisen vähemmistön maantieteellinen hajau-
tuneisuus, samoilla peruskustannuksilla toteuttavien 
esitysten pienempi yleisöpohja ja siitä aiheutuva 
esitysmäärien vähyys, heikompi asema koulutuksessa 
(ohjaajat, näytelmäkirjailijat/dramaturgit), jne. 

Maan kahden kansalliskielen lisäksi on yhä 
tärkeämpää huomioida myös muunkielisiä vähemmis-
töjä teatteripoliittisissa ratkaisuissa.

5  Linnea Staran selvitystyö Teaterfältets aktörer, Svenska kulturfonden 2013.

kuva 2. Ooppera Skaala:”Turing machine”, kuva Jussi Aalto
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Rikkaus monimuotoisuudessa - 
suomalainen ammattiteatterikenttä

Suomalainen ammattiteatterikenttä on laaja ja monimuo-
toinen kokonaisuus. Se kattaa 57 teatteri- ja orkesterilain 
piiriin kuuluvaa teatteria, 41 valtion harkinnanvaraista 
toiminta-avustusta saavaa teatteria sekä noin 110 muuta 
merkittävää ammattiteatteritoimintaa harjoittavaa tahoa 
(työryhmät, festivaalit, tuotantotalot, jne.).

Ammattiteatterit voidaan jakaa rakenteidensa, 
rahoituksensa, työantajavelvoitteidensa hoitamisen ja 
toiminnan säännöllisyyden perusteella karkeasti kolmeen 
ryhmään:

1) Ammattiteatterit (säännöllinen, ympärivuotinen 
toiminta, pysyvää henkilökuntaa, työehtosopimusten 
mukainen palkkataso, joko pysyvä tai harkinnanva-
rainen julkinen tuki)

2) Teatteriryhmät (vuosittaista toimintaa, osa- ja 
määräaikaista palkattua henkilökuntaa, osa työstä 
henkilökohtaista apurahatyöskentelyä tai alipalkattua/
palkatonta työtä, harkinnanvaraista tai produktiokoh-
taista julkista tukea ja muuta rahoitusta)

3) Produktiokohtaiset ryhmät (satunnainen toiminta, 
produktiokohtainen tai muu rahoitus)

Valtion tuen perusteita säätelee vuonna 1993 voimaan 
tullut kuntien valtionosuussäädäntö ja siihen kuuluva 
teatteri- ja orkesterilaki. Teatteri- ja orkesteritoimintaan 
myönnettävän valtionosuuden (vos) tavoitteena on taiteel-
lisista lähtökohdista tuottaa teatteri- ja orkesteripalveluja ja 
edistää niiden alueellista saatavuutta sekä saavutettavuutta 
eri väestöryhmille.6

Teatterin saavutettavuuden lisäämiseksi on 
tärkeää tulevaisuudessa erottaa erilaisia toimijoita. 
Ammattiteattereiden, ryhmien ja yksittäisten työryhmien 
lisäksi toimivat mm. esittävän taiteen yritykset

 – yksittäiset taiteilijoiden tuottamat teokset
 – tuotantotalot ja -keskukset
 – festivaalit
 – freelancetaiteilijat

Saavutettavuuden näkökulmasta on tärkeää, että katso-
jalla on mahdollisuus monipuolisesti tutustua teatterin 
erilaisiin lajityyppeihin perinteisen puheteatterin ja 
musiikkiteatterin rinnalla. Katsojien tarpeet ovat erilaisia 
ja Suomessa ei ole enää perusteltua puhua yhdestä 
suuresta yleisöstä, jonka teatterimaku ja mieltymykset ovat 
yhteneväiset. 

Ammattiteatterikenttä on täynnä erilaisia esittämisen 
ja teatterin tekemisen lajeja ja muotoja. Näitä ovat mm. 

1)  Nykyteatteri (mm. uusia ilmaisumuotoja etsivä 
puheteatteri)

3)  Nukketeatteri
4)  Naamioteatteri

6  Rahoitus käyttökustannuksiin määräytyy laskennallisten perusteiden mukai-
sesti laitokselle vahvistetun laskennallisen henkilötyövuosien määrän ja lasken-
nallista henkilötyövuotta kohden määrätyn yksikköhinnan perusteella.

5)  Esitystaide (esim. performanssi)
6)  Esineteatteri (mm. palikkateatteri)
7)  Improvisaatioteatteri
8)  Yhteisöteatteri (esim. prosessidraama, Forum-teatteri)
9)  Muu soveltava teatteri (esim. tarinateatteri)
10)  Tanssi-, puhe- ja/tai sirkustaidetta yhdistävä teatteri 

(esim. fyysinen teatteri, estraditaide, mimiikka)
11)  Musiikkiteatteri
12)  Katuteatteri
13)  Ooppera
14)  Perinteinen puheteatteri

Erilaiset esittämisen ja teatterin tekemisen muodot 
edellyttävät myös ammattiteatterilta erityisyyttä ja selkeää 
toimintaprofiilia.

kuva 3. Nukketeatterikeskus Poiju: ”Kuningatar Ahneli”, kuva Iida Vanttaja
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Suomalaiset ammattiteatterit  
ja ryhmät

Teatteri- ja orkesterilain piiriin kuuluvat 57 teatteria saavat 
toimintaansa tukea vuonna 2013 yhteensä 58 549 131 
euroa.7

Vos-teattereita ovat Helsingin Kaupunginteatteri, 
Tampereen Työväen Teatteri, Lahden 
Kaupunginteatteri, Tampereen Teatteri, 
Turun Kaupunginteatteri, Svenska Teatern 
i Helsingfors, Oulun Kaupunginteatteri, 
Kuopion Kaupunginteatteri, Jyväskylän 
Kaupunginteatteri, Joensuun Kaupunginteatteri, 
Porin Teatteri, Rovaniemen Teatteri, Seinäjoen 
Kaupunginteatteri, Vaasan Kaupunginteatteri, 
Kouvolan Teatteri, Kotkan Kaupunginteatteri, 
Lappeenrannan Kaupunginteatteri, Kajaanin 
Kaupunginteatteri, Åbo Svenska Teater, 
Hämeenlinnan Kaupunginteatteri, Kemin 
Kaupunginteatteri, Wasa Teater, Mikkelin 
Teatteri, Kokkolan Kaupunginteatteri, Varkauden 
Teatteri, Unga Teatern, Riihimäen Teatteri, 
Teatteri Imatra, Savonlinnan Teatteri, Espoon 
Kaupunginteatteri, Rauman Kaupunginteatteri, 
Komediateatteri Arena, Ryhmäteatteri, 
Q-teatteri, KOM-teatteri, Viirus, Teatteri 
Eurooppa Neljä, Teatteri Hevosenkenkä, AHAA 
Teatteri, Teatteri Jurkka, Teatteri Mukamas, 
Nukketeatteri Sampo, Linnateatteri, Teatteri 
Vantaa, Tampereen Komediateatteri, Teatteri 
Rollo, Aurinkobaletti, Tanssiteatteri Raatikko, 
Tanssiteatteri Hurjaruuth, Tanssiteatteri Mobita/
Dansko, Zodiak, Tanssiteatteri Eri, Tanssiteatteri 
Minimi, JoJo Oulun Tanssin keskus, Rimpparemmi, 
Tero Saarinen Company ja Tanssiteatteri Glims & 
Gloms.

Vos-teattereiden vuosittaisen tuen määrä vaihtelee teatteri-
kohtaisesti suuresti (7 117 334 – 154 907 euron välillä). 

Enemmistölle maamme vos-teattereista kuntien 
avustus on valtion tukea suurempi. Kun kuitenkin tarkas-
tellaan teattereiden saamien määrärahojen keskiarvoja, 
kunnanavustuksen osuus teattereiden tulonmuodostuk-
sessa oli keskimääräisesti samalla tasolla kuin valtion-
avustus. Kunnanavustuksen osuus oli vuonna 2012 keski-
määrin 36 % suurten ja keskisuurten teattereiden tuloista.  
Kuntarahoituksessa on kuitenkin suuria eroja.

Vos-teattereiden omien tulojen osuus tulonmuodos-
tuksesta vaihtelee suuresti teatterikohtaisesti.

7  Valtionosuus on teatterille myönnettyjen henkilötyövuosien ja budjetissa 
vahvistetun yksikköhinnan tulosta 37 %, paitsi Tampereen Työväen Teatteri ja 
Svenska Teatern i Helsingfors, joille osuus on 60 %.

Vos-teatterit työllistivät vuonna 2012 taiteilijoita ja muuta 
henkilökuntaa seuraavasti:

•	 Suurissa ja keskisuurissa teattereissa oli 1871 htv vaki-
tuisissa työsuhteissa.

•	 Suurissa jav keskisuurissa teattereissa oli 839 htv tila-
päisissä työsuhteissa.

•	 Suurissa ja keskisuurissa teattereissa toimi 2045 
vierailijaa.

•	 Ryhmissä ja pienissä teattereissa oli 141 htv vakitui-
sissa työsuhteissa.

•	 Ryhmissä ja pienissä teattereissa oli 151 htv tilapäisissä 
työsuhteissa.

•	 Ryhmissä ja pienissä teattereissa toimi 654 vierailijaa.

Teatterilain ulkopuolinen ammattiteatterikenttä on moni-
muotoisten toimijoiden muodostama tuotantoareena, 
jonka teatterit eivät saa pysyvää valtion tukea eli kuulu ns. 
valtion teatteri- ja orkesterilain piiriin. 

Vuonna 2012 harkinnanvaraista toiminta-avustusta sai 
41 ammattiteatteria. 

Harkinnanvaraista tukea saaneet teat-
terit olivat Circus Maximus, Esitystaiteen 
seura, Improvisationteater Stjärnfall, 
Improvisaatioteatteri Stella Polaris, 
Musiikkiteatteri Kapsäkki, Keski-Uudenmaan 
teatteri, Klockriketeatern, Kolmas Tila, 
KokoTeatteri, Kuriton Company, Mustan ja 
Valkoisen Teatteri, Myllyteatteri, Nukketeatteri 
Akseli Klonk, Nukketeatterikeskus Poiju, 
Oblivia, PerformanceSirkus, Pitskun Kyläkirkon 
Kulttuuriyhdistys, Quo Vadis, Rakastajat-
teatteri, RedNoseClub, Rospuutto-ryhmä, 
Smeds Ensemble, Teaterföreningen Blaue Frau, 
Teatteri Avoimet Ovet, Teatteri Geist, Teatteri 
Ilmiö, Teatteri Metamorfoosi, Teatteri Naamio 
ja Höyhen, Teatteri Pensas, Projektori, Teatteri 
Siperia, Teatteri Taimine, Teatteri Takomo, Teatteri 
Telakka, Teatteri Vanha Juko, TEHDAS Teatteri, 
Todellisuuden Tutkimuskeskus, Toisissa Tiloissa, 
Totem-teatteri, Universum, ja Valtimonteatteri. 
Lisäksi Ooppera Skaala sai valtionavustusta alue-
oopperoiden määrärahasta.

Valtion harkinnanvaraista tukea saavien ammattiteat-
tereiden toiminta-avustukset vaihtelevat 10 000 eurosta 
(Esitystaiteen seura, Pitskun Kyläkirkon Kulttuuriyhdistys, 
RedNoseClub ja Toisissa tiloissa) 190 000 euroon (Teatteri 
Vanha Juko ja Universum). Näyttämötaidetoimikunta 
jakoi vuonna 2013 opetus- ja kulttuuritoimien rahoituslain 
ulkopuolella olevien ammattiteattereiden toimintaan 
yhteensä 2 874 000 euroa.

Vuonna 2012 valtion toiminta-avustusta saaneiden 
ammattiteattereiden ja ryhmien tuloista 31 % muodostui 
valtion toiminta-avustuksesta. Kuntien avustusten osuus 
oli 14 %. Suurimman tulonlähteen muodostavat omat tulot 
(40 %). Muiden avustusten osuus oli 15 % (esim. yksityiset 
säätiöt).



Ta
u

s
Ta

a
1

1
S

uo
m

al
ai

se
n 

te
at

te
rin

 k
eh

itt
äm

is
oh

je
lm

a 
2

0
1

3

Ammattiteattereiden ja –ryhmien toimintaa voi 
myös niiden toimintamuodon perusteella jaotella mm. 
niiden tarjoamien muiden palvelujen määrän ja laadun 
sekä toimintatilojen ja -kentän laajuuden perusteella. 
Esimerkkeinä voidaan mainita

1) kiertueteatterit, 
2) useampaa kuntaa palvelevat teatterit, 
3) tilattomat ryhmät,
4) kansainvälisesti toimivat teatterit ja ryhmät, 
5) sateenkaariorganisaatiot,
6) esityskeskukset, 
7)  vierailuteatterit, jne.

Nuoria ammattiteattereita ja teatteriryhmiä yhdistää 
niiden rakenteellinen lähtökohta. Taiteellinen ja tuotan-
nollinen vastuu jaetaan ensemble-hengessä, ja yhteisössä 
työskentelevien tehtävänkuvat ovat usein perinteisiä 
laajempia (esim. näyttelijät hoitavat tiedottamisen). 
Tällaiset nuoret ammattiteatterit ja teatteriryhmät voidaan 
jakaa karkeasti määriteltynä kolmeen eri kategoriaan 
niiden rakenteiden perusteella:

1) Yhdistysmuotoiset yhteisöt, joiden toiminnan perusta 
rakentuu niiden jäsenien yhteistyön ympärille,

2) hybridiorganisaatiot, jotka perustuvat tietyn vision 
jakamiseen, ja

3) taiteilijakeskeiset yhteisöt, joissa työryhmät muodos-
tuvat yksittäisen taiteilijan näkemyksen ja hänen 
teoksiensa mukaan.

muu teatteri- ja orkesterilain 
ulkopuolinen teatteritoiminta

Teatterin Tiedotuskeskus ja Teatterikeskus selvittivät 
vuonna 2012-13 teatteri- ja orkesterilain ulkopuolisen teat-
terinkentän rekisteröityneiden teatteriyhteisöjen määrää. 
Kriteereinä pidettiin teatteriryhmän tai –teatterin jäsenten 
ammattikoulutusta ja toiminnan ammattimaisuutta. 
Vuonna 2013 teatteri- ja orkesterilain ulkopuolisia toimi-
joita oli yhteensä 115. Näistä siis 41 saa valtion harkinnan-
varaista toiminta-avustusta, loput toimivat joko yksityisten 
säätiöiden tukemana tai täysin omarahoitteisesti. 

Teatteri- ja orkesterilain ulkopuolisen ammattite-
atterikentän toiminta on vahvasti pääkaupunkiseutu-
keskeistä. Vuonna 2012 tilastoidusta 67 teatterista 46 
toimi Uudenmaan läänissä, ja näistä 43 Helsingissä.  
Keskittymistä selittävät alueen väkimäärä, freelance-
toimijoiden paremmat työllistymismahdollisuudet, tarve 
pysyä taiteen kehityksen tasolla ja kokea keskinäistä yhtei-
söllisyyttä, sekä kuntien vähäiset avustukset. 

Vuonna 2013 valtion kohdeapurahoja sai 36 taitei-
lijaa ja työryhmää. Kohdeapurahoja haki 187 hakijaa. 
Kohdeapurahoja jaettiin vuonna 2013 yhteensä 119 000 
euroa. 

kuva 4. Oblivia: ”Super B”, kuva Eija Mäkivuoti
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Teattereiden välisen yhteistyön ydin 
vierailu- ja kiertuetoiminnassa

Teatterin saavutettavuuteen liittyvä keskustelu on pitkään 
pohjautunut ajatukseen suomalaisten ammattiteattereiden 
ja ryhmien välisestä yhteistyöstä. Tällä yhteistyöllä on pitkä 
historia ja useita muotoja, joista vakiintuneimpia toimin-
tamalleja ovat vierailu- ja kiertuetoiminta.  Yhteistyö on 
kuitenkin ollut varsin pienimuotoista ja lyhytkestoista.

Vuonna 2011 käynnistynyt Tampereen tutkivan teat-
terityön keskuksen koordinoima ja hallinnoima valtakun-
nallinen Tekijä-hanke tähtäsi ammattiteattereiden välisen 
kiertuetoiminnan kehittämiseen.8 Hankkeen vuonna 2013 
tekemä selvitys vierailu- ja kiertuetoiminnan lisäämi-
sestä Suomessa antoi uudenlaista suuntaa keskustelulle. 
Selvitystä varten haastatellut teatterinjohtajat eivät nähneet 
vierailu- ja kiertuetoiminnan kasvua todennäköisenä 
ammattiteattereiden ja ryhmien välillä sekä itseään merki-
tyksellisempinä ostajina esityksille.

Tekijä-hankkeen selvityksessä ja tämän kehittämisoh-
jelman asiantuntijahaastatteluissa ammattiteattereiden ja 
ryhmien välisen yhteistyön kehittymiselle nähtiin monia 
haasteita ja esteitä: 

 – Vierailuesitykset eivät sovi teatterin profiiliin, ohjel-
mistoon ja yleisön mieltymyksiin,

 – vierailuesitykset täydentävät omaa ohjelmistoa tai 
paikkaavat toimintaa (valitaan esityksiä, joita ei voida 
tuottaa omalla henkilökunnalla),

 – tekijöillä ovat erilaiset käsitykset taiteen laadusta 
(vaihtelevat johtajien mieltymysten mukaan),

 – teosten noste ja tekijöiden tunnettuus yleisölle ratkai-
sevat ohjelmistovalinnoissa,

 – esitysten hinnat ovat liian korkeat (tekijät eivät kuiten-
kaan osaa usein hinnoitella edes realistisia kuluja 
mukaan esityksen hintoihin),

 – vierailuesitykset ovat taloudellisesti kannattamattomia, 
 – yhteistyön eri osapuolilla ovat erilaiset aikataulut,
 – kiertue-esitykset eivät sovellu useamman teatterin tarpeisiin, 
 – taloudelliset resurssit vierailu- ja kiertuetoimintaan 

ovat vähäiset,

8  Lisäksi sen tavoitteena oli kansainvälisen teatterikiertue- ja yhteistyöverkoston 
kehittäminen sekä toiminnan ulottaminen yli kielirajojen.

 – mahdolliset teattereiden valtionosuuksiin kohdis-
tuvat leikkaukset vähentävät ostokykyä ja –halua 
entisestään, 

 – vierailu- ja kiertuetoiminta on monissa vierailuja 
vastaanottavissa teattereissa marginaalinen osa 
toimintaa,

 – suurille näyttämöille ei tehdä vierailuteoksia (pienien 
teattereiden tuotannot ovat lähes pääsääntöisesti 
pienelle näyttämölle sopivia, koska niiden omat näyt-
tämöt ovat liian pieniä suurille näyttämöille tehtävien 
esitysten harjoitteluun),

 – vaihtoehtoiset esitykset eivät kata 
tuotantokustannuksia, 

 – vierailuesitykset edellyttävät runsasta markkinointia ja 
pitkäjänteistä yleisötyötä, ja

 – teatterilain ulkopuolisten teattereiden heikot talou-
delliset resurssit heikentävät mahdollisuutta toimia 
tasavertaisena yhteistyökumppanina (kahden vos 
-teatterin välisessä vierailussa pystytään osa kustan-
nuksista kattamaan julkisella tuella). 

Onkin tärkeää pohtia onko paikallinen teatteri auto-
maattisesti oikea taho vastaanottamaan kunnan alueelle 
suuntautuvaa vierailu- ja kiertuetoimintaa. Vierailu- ja 
kiertuetoiminnan kehittämisen lähtökohtana tulisi olla 
sen soveltuvuus ja merkittävyys yhteistyötahon omaan 
toimintaan ja alueen tarpeisiin. Keskeiseksi kysymykseksi 
nouseekin se, mikä paikallinen taho on luontevin toimi-
maan pitkäjänteisenä yhteistyökumppanina ja teatterin 
saavutettavuuden kehittäjänä.

Teatterin saavutettavuuden tavoitteita pohdittaessa 
nousee esille myös seuraavat kysymykset:

 – Kuinka paljon vierailuesitysten määrä voi tulevaisuu-
dessa kiinteissä teattereissa kasvaa? Mitkä ovat tuon 
kasvun laadulliset ja määrälliset tavoitteet?

 – Millaiset ovat yleisön valmiudet vastaanottaa ja haluta 
vierailutoimintaa alueelleen? 

 – Vierailutoiminnan suuntaaminen teatteritilojen 
ulkopuolelle merkitsisi paikallisen teatterin kanssa 
tehtävän mahdollisen yhteistyön lisäksi muiden 
alueellisten toimijoiden ja asiakasyhteisöjen tavoitta-
mista ja verkostoitumista. Tarvitaanko silloin teatteria 
”välikädeksi”? 

Kohti
saavutettavampaa

teatteria
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Katsojien kiinnostuksesta vierailu- ja kiertue-esityksiin voi 
saada viitettä Tinfon teatteritilastojen avulla. Tilastollisesti 
tarkasteltuna vierailuesitykset tavoittivat vuonna 2012 
teatterilain ulkopuolisissa teattereissa yhteensä 47 211 
katsojaa (32 619 vuonna 2011) ja vos -puheteattereissa 
170 250 katsojaa (168 348 vuonna 2011). Vierailuesitykset 
keräsivät siis koko maassa puheteattereissa yhteensä 
217 461 katsojaa vuoden 2012 aikana (200 967 vuonna 
2011). Kun teatteria seurasi vuoden 2012 aikana 3,1 
miljoonaa katsojaa, vierailuesitysten katsojaosuus on noin 
7 %. Vierailuesityksiä on selkeästi tuotettu teattereissa 
enemmän ja ne ovat myös saaneet lisää katsojia. 

Tilastot katsojien kiinnostuksesta vierailuesityksiä 
kohtaan eivät kuitenkaan kerro ovatko esitykset olleet 
kannattavia teatterille sekä taloudellisesti, koulutukselli-
sesti että taiteellisesti, tai minkä verran katsojat haluavat 
niitä lisää. Tilastot eivät myöskään paljasta tulevaa ohjel-
misto- tai toimintaprofiilikehitystä. Siksi tarvitaan yleisö-
kyselyitä. Vierailu- ja kiertuetoiminnan kehittämiseksi on 
tärkeää kartoittaa paikallisen ja maakunnallisen yleisön 
tarpeita sekä niitä yleisöjä, jotka eivät jostain syystä pysty 
käymään ”teatteritaloissa”, ja joiden luokse teatterin pitäisi 
tulla. Potentiaaliset uudet yhteistyötahot ja yleisöt saat-
taakin olla aivan toisaalla, esim. koulussa, päiväkodeissa, 
kuntien kulttuuritaloissa, erilaisissa sosiaali- ja terveysalan 
organisaatioissa, jne. 

Onkin syytä kriittisesti tarkastella kiertuetoiminnan 
kasvun ja kehittämisen tavoitteita. Kenellä on myös aitoa 
kiinnostusta ja tarvetta teatteriin? 

Tarkasteltaessa Tekijä-hankkeen tekemää ostaja-
markkinakartoitusta, johon tietonsa halusi antaa 115 
mahdollista ostajatahoa, kiinnostuksensa esitysten osta-
miseen ovat ilmaisseet teatterit (27 kpl), teatteritilat (10 
kpl), kuntien ylläpitämät kulttuurikeskukset ja -toimet (30 
kpl), koulut ja opetustoimet (16 kpl), festivaalit (12 kpl), 
kaupungit (11 kpl), palvelutalot ja –keskukset (5 kpl) sekä 
muut toimijat. Koko tietokannasta teatterit olivat vain 23,5 
%, mikä tarkoittaa sitä, että suurin osa ostajista on alan 
ulkopuolisia toimijoita. Selvityksestä ei kuitenkaan käy 
ilmi onko näillä mahdollisilla ostajatahoilla jo vakiintuneet 
yhteistyökumppanit, paljonko he ovat valmiit lisäämään 
ostoaan tulevina vuosina, jne. Tarvitaan siis jatkoselvitys, 
jossa kartoitetaan juuri tulevaa toimintaa ja uusien yhteis-
työkumppanuuksien luomista. 

Jos kiertuetoiminnan kehittämisen pohjana onkin 
toiminta muiden merkittävien kumppaneiden kanssa, 
tarvitaan keinoja parantaa

 – kiertävien teattereiden ja ryhmien valmiuksia vierailu- 
ja kiertuetoimintaan, ja 

 – sosiaali- ja terveysalan yhteisöjen sekä muiden 
vastaanottajien ostokyvykkyyttä (ministeriöiden 
välinen yhteistyö).

Tilastot vierailuja vastaanottavista 
teattereista

Teatteritilastojen (Teatterin Tiedotuskeskus) mukaan teat-
teri- ja orkesterilain piiriin kuuluvissa puheteattereissa (vos-
teatterit) esitettiin vuoden 2012 aikana 1 163 vierailuesitystä 
(1 141 vuonna 2011). Samana vuonna lain ulkopuolisissa 
teattereissa esitettiin 639 vierailuesitystä (469 vuonna 2011). 

Tilastot vierailuesityksistä antavat suuntaa keskuste-
lulle potentiaalisista yhteistyökumppaneista saavutetta-
vuuden lisäämiseksi.9 Teatteri- ja orkesterilain ulkopuoliset 
toimijat toteuttivat lähes kolmanneksi vierailutoiminnasta, 
vaikka heidän taloudelliset ja toiminnalliset resurssinsa 
ovat murto-osa vos -toimijoiden resursseista. Nämä pienet 
ammattiteatterit ja ryhmät ovat usein erikoistuneita vierai-
lujen vastaanottamiseen ja heidän näyttämönsä sopivat 
toisten pienten teattereiden esitystarjontaan. Tulisiko 
suurten ja keskisuurten ammattiteattereiden sijasta pohtia 
näiden pienempien ammattiteattereiden ja ryhmien 
tukemista vierailujen vastaanottajina ja maakunnallisen 
saavutettavuuden lisääjänä?

Tilastollisesti merkittävistä vierailuja vastaanotta-
vista teattereista osa on myös selkeämmin profiloitunut 
vierailuteatteriksi (esim. oma vierailunäyttämö). Pieniä 

9  Vos -teattereista vierailuesityksiä pidettiin eniten Kansallisteatterissa (153 
esitystä), Linnateatterissa (128 esitystä) ja Oulun kaupunginteatterissa (92 
esitystä). Sekä Linnateatteri että Oulun kaupunginteatteri ovat kumpikin 
tilastollisesti tuottaneet vähemmän vierailuesityksiä kuin edellisenä vuonna. 
Listan kärkeä pitävällä Kansallisteatterilla nousu on ollut huikea, sillä teatteri 
on lähes kaksinkertaistanut vierailuesitysten määrän edellisvuoteen verrattuna. 
Jos tarkastellaan vierailuesitysten osuutta teatterin kokonaisohjel-
mistosta kolmen kärki muodostuu kuitenkin toisenlaiseksi: Espoon 
Teatteri (47 %), Q-teatteri (27%) ja Kom-teatteri (26%). Kooltaan 
pienemmät ammattiteatterit tuottavat omiin resursseihinsa verrattuna 
enemmän vierailutoimintaa ja se näkyy selvemmin toimintaprofiilissa.  
Teatteri- ja orkesterilain ulkopuolisista teattereista kolmen kärjen muodostivat 
Valtimonteatteri 86 esityksellä, Rakastajat-teatteri 71 esityksellä ja Korjaamo-
teatteri 64 esityksellä. Kansallisteatterin tavoin Valtimonteatteri on tehnyt 
merkittävän toimintaprofiilin muutoksen kolminkertaistamalla vierailuesitys-
tensä määrän edelliseen vuoteen verrattuna.  Korjaamo-teatterin vierailuesi-
tykset tilastoitiin nyt ensimmäistä kertaa.

Kehitysehdotukset: 

•	 Selvitetään kuinka paljon vierailuesitysten 
määrä voi tulevaisuudessa kiinteissä teat-
tereissa kasvaa ja mitkä ovat tuon kasvun 
laadulliset ja määrälliset tavoitteet.

•	 Selvitetään eri maakuntien yleisöjen tarpeita 
ja mahdollisia uusia yhteistyötahoja. 

kuva 5. Oblivia: ”Super B”, kuva Eija Mäkivuoti
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vierailuteattereita löytyy etenkin Suomen suurimmista 
kaupungeista. Teatterin tekijöiden keskuudessa niitä toivo-
taan ja koetaan tarvittavan kuitenkin lisää. Tämä toive 
herättää seuraavat kysymykset:

•	 Voisiko vierailunäyttämöitä olla enemmän? Onko 
vierailunäyttämönä toimiminen kannattavaa?

•	 Tulisiko vierailu- ja kiertuetoimintaa tukea kehittä-
mällä vierailunäyttämötoimintaa? 

•	 Miten vierailunäyttämöt voisivat tehdä yhteistyötä 
maakunnan muiden tahojen kanssa uusien yleisöjen 
saavuttamiseksi?

Tilastot teattereiden vierailuesityksistä osoittavat myös 
teatterifestivaalien merkityksen vierailuesitysten tuotta-
jina. Sekä Oulun kaupunginteatteri, Rakastajat-teatteri, 
Korjaamo-teatteri että Q-teatteri tuottavat omat festivaa-
linsa, joissa tehdään yhteistyötä monen toimijan kanssa. 
Teatterifestivaalit ovat yleensäkin ottaen merkittävä 
vierailu- ja yhteistyöproduktioiden tuottaja Suomessa. Onko 
siis vierailu- ja kiertuetoiminnan potentiaalisimpia kehitys-
kohteita juuri festivaalit? Tulisiko niiden asema vierailutoi-
minnan kehittäjänä ja toteuttajana tunnustaa paremmin ja 
pyrkiä tukemaan niiden edellytyksiä tuottaa sitä laajemmin?

Festivaalit tuottavat ja tekevät 
taiteilijoita tunnetuksi

Festivaaleilla on yhä kasvava merkitys teosten ja tekijöiden 
tunnetuksi tekemisessä, promootiossa ja myös kansainvä-
lisen liikkuvuuden edistäjänä. Festivaalit ovat liikkuvuuden 
ja teatteriviennin kannalta keskeisiä yhteistyökumppaneita. 
Monet teatterifestivaalit sisältävät myös residenssitoi-
mintaa, joka tähtää yhteistuotantojen tuottamiseen. 
Teatterifestivaaleista onkin tullut tärkeä kansainvälisten ja 
kotimaisten yhteistuotantojen tuottajaosapuoli. Ne tuottavat 
omia teoksia ja näin mahdollistavat monet uudet tuotannot. 
Lisäksi niiden toiminta perustuu valtion maksaman 
EU-rahoituksen kiertoon kulttuurille suunnattuina tukina 
takaisin Suomeen. Festivaalit lisäävät pienten ammattiteat-
tereiden näkyvyyttä ja tunnettavuutta. Ne myös kasvattavat 
yleisön tietoutta kansainvälisistä teatterisuuntauksista. 

Festivaalien tuottamien yhteistuotantojen ongelmana 
on kuitenkin festivaalien vähenevä rahoitus. Niiden 
rahoitus koostuu lyhytjänteisistä projekti- (valtio) ja 
toiminta-avustuksista (kunnat), jotka eivät mahdollista 
toiminnan vakiinnuttamista ja pitkäjänteistä suunnittelua. 
Omarahoituksen kasvattaminen merkitsee kansainvälisen 
EU-rahoituksen lisäämistä, joka on täysin riippuvaista 
ja suorassa suhteessa Suomesta saatavan julkisen tuen 
määrään. Siksi esimerkiksi kunnilta saatava tuki festivaali-
toiminnalle toimii EU-rahoituksen turvaajana ja takuuna 
sekä rahoituksen keskeisenä pohjana.

Vaikka suomalaiset kansainväliset teatterifestivaalit 
toimivat keskeisinä teatteriviennin ja –vaihdon fooru-
meina, ne eivät saa valtion vientiavustusta. 

Festivaalien rahoituksen lisäksi oman haasteensa 
toimintaan aiheuttavat esitystilat. Mm. Helsingissä 
vuokrattavat teatteritilat sijaitsevat kaukana toisistaan. 
Esityspaikkojen väliset pitkät matkat vaikuttavat katsojien 
haluun ja mahdollisuuksiin seurata festivaaliesityksiä.  
Lisäksi esitystarjontaa rajoittaa ns. Black box -tilojen vähyys.

Festivaaliesiintyjien majoituksen turvaavat taiteilija-
residenssit, joilla on suuri merkitys festivaalitoiminnan ja 
uusien teoksien kannalta. Esim. Helsingissä Eläintarhan 
huvila on hyvin tärkeä festivaalivieraiden sijoituspaikka ja 
samankaltaisia tarvitaan lisää (hotellihinnat liian korkeat).

Monissa muissa maissa teatteriryhmät saavat 
Suomesta lähetetyllä kutsulla matkarahoitusta omasta 
maastaan esitys- tai verkostoitumisvierailua varten, 
mutta Suomessa ei ole vastaavaa rahoitusta.  Tämä ei ole 
tasapuolinen lähtökohta kansainväliselle yhteistyölle. Tällä 
hetkellä festivaalit voivat hakea tukea vierailuihin Teatterin 
tiedotuskeskukselta ja UM:ltä, mutta näiden resurssit liian 
pienet ja tuen saaminen riippuvaista organisaatioiden 
omista toimintatavoitteista ja –hankkeista.

Suomi on yksi viimeisimmistä maista, jossa lähdeve-
rokäytäntö on festivaalivieraiden yhteydessä käytännössä.

Kehitysehdotus: 

•	 Selvitetään vierailuteattereiden ja festivaalien 
toimintaa, niiden kehittämistarpeita laajemman 
toiminta-alueen luomiseksi ja asemaa saavu-
tettavuuden lisääjänä mahdollisten uusien 
tukimuotojen kehittämiseksi näille toimijoille. 

Kehitysehdotukset: 

•	 Suunnataan esittävien taiteiden tuotannoille 
lisää keskitettyjä esiintymispaikkoja ja ns. 
Black box –tiloja.

•	 Nähdään osa festivaaleista tuotantotaloina, 
joiden kehittämisen ja toiminnan jatkuvuuden 
turvaaminen edellyttävät nykyistä suurempaa 
ja pitkäjänteisempää julkista tukea. 

•	 Kannustetaan kuntia tarjoamaan ei-rahallista 
tukea, esim. markkinoinnin ja näkyvyyden 
suhteen, ja tarjoamaan tilojaan normaalia 
huokeammin hinnoin kompensoimalla kustan-
nuksia tilojen tarjoajille.

•	 Poistetaan lähdevero teatterifestivaaleilla 
esiintyviltä taiteilijoilta.

•	 Kehitetään Taiteen edistämiskeskuksen 
jakaman matka-apurahan kriteerejä 
kattamaan myös festivaalityöntekijöiden 
ja tuottajien verkostoitumiseen sekä 
yhteistyöneuvotteluihin liittyvät matkakulut. 
Suunnataan lisäksi enemmän tukea vieraile-
vien kansainvälisten taiteilijoiden esitysten tai 
taiteilijavaihdon kuluihin.

Vierailu- ja kiertue-esityksiä 
tuottavat teatterit

Suuri osa vierailu- ja kiertuetoimintaa harjoittavista teatte-
reista ja ryhmistä sijaitsee pääkaupunkiseudulla. 87 teatteria 
tai ryhmää tarjosi vuosina 2011-2013 toteutetussa teatte-
reiden kiertuejärjestelmää kehittäneessä Tekijä-hankkeessa 
omia esityksiään vierailulle tai kiertueelle muihin 
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ammattiteattereihin. Tarjolla oli yhteensä 154 esitystä, jotka 
edustivat teatteria, tanssia, sirkusta, performancea, nukkete-
atteria, jne.

Teattereiden ja ryhmien kiertuehalukkuuteen vaikut-
tavat monet tarpeet: 

 – murtaa esitystarjonnan keskittymistä 
pääkaupunkiseudulle,

 – lisätä taiteilijoiden työllistymismahdollisuuksia, 
 – kohentaa taiteilijoiden palkkausta,
 – tehdä teatterin erityismuotoja saavutettavimmiksi 

pääkaupunkiseudun ulkopuolella, 
 – kasvattaa teatterin tai ryhmän omarahoitusosuutta,
 – tehdä oma taide/taidemuoto tutuksi, jne.

Teattereiden ja ryhmien halukkuus kiertää ja vierailla 
muissa ammattiteattereissa ei kuitenkaan merkitse sitä, 
että niiden esitykset olisivat soveltuvia kiertue- ja vierai-
luesityksiksi. Kiertuetoiminnan kehitystarpeita koskevien 
johtopäätöksien tulisikin perustua tietoon siitä 

 – kuinka monella teatterilla tai ryhmällä on aidosti kier-
tuetoimintaan soveltuvaa esitystoimintaa,

 – kuinka moni teatteri tai ryhmä perustaa kokonaistoi-
mintansa kiertuetoimintaan joko täysipainoisesti tai 
vakiintuneena osana teatterin tai ryhmän toimintaa, ja

 – kuinka monen teatterin tai ryhmän toimintasuunni-
telmassa se nähdään teatterin tehtävänä?

Onkin aiheellista pohtia, tarjosiko Tekijä-hanke joillekin 
toimijoille vain kertaluontoisen mahdollisuuden kokeiluun 
vai ovatko teatterit pysyvästi sitoutuneita toimimaan joko 
kokonaan tai osaltaan kiertue- ja vierailijateattereina.

Maassamme on monia jo pitkään vierailu- ja kiertu-
etoimintaa harjoittaneita ammattiteattereita ja ryhmiä. 
Esitysten liikkuvuus huomioidaan jo suunnittelu- ja 
harjoitusvaiheessa. Näiden yhteisöjen toimintaideolo-
gioissa sitoudutaan viemään teatteria perinteisten 
näyttämöiden ulkopuolelle. Useimmat näistä toimijoista 
tuottavat lapsille ja nuorille suunnattua teatteria tai 
tanssiesityksiä. Heidän yhteistyötahonsa löytyvät usein 
kouluista, päiväkodeista, kulttuurikeskuksista, jne. 

Kun tarkastellaan teatteritilastoja 2012 eri teattereiden 
välisen yhteistyön näkökulmasta, valtaosa vos -teatte-
reiden vierailuesityksistä (1339 esityskertaa) on yhteistyötä 
jonkin vos -järjestelmän ulkopuolisen toimijan kanssa 
(vain 120 esityskertaa vos -teattereiden välisiä vierailuja). 
Myös teatteri- ja orkesterilain ulkopuoliset toimijat tekevät 
suurimman osan vierailuistaan muiden kuin teatteri- ja 
orkesterilain ulkopuolisten teatteritoimijoiden kanssa. 
Ulkomaisten teattereiden vierailuja on 128 esityskertaa. 
Tilastot eivät kuitenkaan kerro kenen kanssa muu 
yhteistyö tehdään: onko osa esim. harrastajateattereiden 
kanssa tehtyä yhteistyötä. Suuntautuvatko teatteri- ja 
orkesterilain ulkopuolella toimivien teattereiden ja 
ryhmien vierailut oman kotikunnan ulkopuolella vos -teat-
tereihin vai ovatko tilaajatahot aivan muita tahoja? 

Jos verrataan teatteri- ja orkesterilain ulkopuolisten 
teattereiden esitysten määrää oman kotikunnan ulkopuo-
lella (1868 esitystä, kun lain ulkopuolisten teattereiden 
keskinäiset vaihdot on laskettu määrästä pois) vos -teat-
tereiden vierailuesitysten määrään (1219 esitystä, kun vos 
-teattereiden väliset vierailut on laskettu määrästä pois), 

jäljelle jää 713 esitystä, joiden tiedetään varmuudella 
edustavan jonkin muun tahon kanssa tehtävää yhteistyötä. 
Tämä merkitsee, että ainakin reilu kolmasosa teatteri- ja 
orkesterilain ulkopuolisten teattereiden ja ryhmien 
vierailuesityksistä tapahtuu yhteistyössä jonkin muun kuin 
vos -teatterin kanssa. Todellinen määrä on oletettavasti 
kuitenkin todella paljon suurempi, koska 

 – eniten kotikunnan ulkopuolella esiintyvistä teattereista 
suuri osa edustaa nukketeatteria sekä lasten ja nuorten 
teatteria, jota suunnataan kouluille ja päiväkodeille, ja

 – kotikunnan ulkopuolella esiintyvistä teattereista osa 
toimii yhteistyössä kansainvälisten festivaalien ja teat-
terituottajien kanssa. 

Kiertuetoiminnan kannattavuutta arvioitaessa tarvitaan 
myös tietoa vierailujen vaikutuksesta vierailuja tai kier-
tueita tehneiden teattereiden ja ryhmien toimintaan. 
Kartoitettavia kysymyksiä ovat vierailu- ja kiertuetoi-
minnan taiteellinen merkittävyys alueella, taloudellinen 
kannattavuus (teatterin omarahoitusosuuden kasvatta-
jana), työllistymisvaikutukset, jne. 

Kehitysehdotus: 

•	 Kartoitetaan teattereiden jo olemassa 
olevan yhteistyön kumppaneita ja yhteistyön 
volyymia. Selvitetään myös vierailutoiminnan 
vaikutuksia ja kannattavuutta teatteri- ja 
orkesterilain ulkopuolisten teattereiden ja 
ryhmien toimintaan.

kuva 6. Nukketeatterikeskus Poiju: ”Pihlajan lasten 
seikkailu 2”, kuva Tiina Kolehmainen & Jore Puusa
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Tulevaisuuden yleisöä kasvattamaan

Lapset ja nuoret tarvitsevat turvallisia ja voimaannuttavia 
elämyksiä, identiteetin vahvistamista ja kehitystä tukevaa 
henkistä pääomaa, joka valmentaa heidät elämää varten. 
Juuri teatteri voi opettaa myös leikin varjolla tervettä 
itsetuntoa ja sosiaalisia taitoja sekä ilmaisullisia valmiuksia 
työelämää varten. Tämän vuoksi lasten ja nuorten tulisi 
mahdollisimman varhain saada mahdollisuus kokea eläviä 
esityksiä tai itse osallistua esitysten tekemiseen.10 

Lasten- ja nuortenteatteria tukevaa asenne- ja arvoil-
mapiiriä on vahvistettava. Opetus- ja kulttuuriministeriö 
haluaa edistää lasten ja nuorten tasavertaisia mahdol-
lisuuksia osallistua kulttuuriin ja sen tekemiseen mm. 
laatimalla tavoitteita tukevan lastenkulttuuripoliittisen 
ohjelman. Ohjelman (2013-2017) kärkitavoitteita ovat 
osallisuus ja yhdenvertaisuus. Strategisina tavoitteina ovat 
lasten ja nuorten tasavertaiset mahdollisuudet osallistua 
kulttuuripalveluihin sekä kasvaminen aktiivisiksi ja yhteis-
vastuuta kantaviksi kansalaisiksi. Keskeisenä tavoitteena 
nähdään myös edistää eri toimijoiden yhteistyötä.

Maamme ammattiteattereissa tuotetaan jatkuvasti 
paljon esityksiä lapsille ja nuorille. Silti lastenteatterituo-
tantoja kaivataan lisää erityisesti pääkaupunkiseudun 
ulkopuolella. Kulttuurinen osattomuus rakentuu lasten ja 
nuorten kohdalla mm. koulujen ja opettajien erilaisista 
lähtökohdista.11 

Teatterin tiedotuskeskuksen julkaisemien tilastojen 
mukaan lasten ja nuorten teatteriesitysten määrä ei 
viimeisten vuosien aikana kuitenkaan ole kasvanut yhtä 
paljon kuin muille yleisöryhmille kohdistettujen tuotantojen 
määrä maamme vos-teattereissa (poikkeuksena lastente-
atteriin erikoistuneet teatterit ja tanssiteatterit). Teatteri- ja 
orkesterilain ulkopuolisissa ammattiteattereissa lasten ja 
nuorten teatterin sekä erityisesti nukketeatterin määrä on 
kuitenkin ollut tasaisessa kasvussa. Lasten ja nuorten teat-
teria tarjotaan runsaasti myös kiertue-esityksiksi.12

Lasten ja nuorten teatterin tuottamisen sekä vierailu- 
ja kiertuetoiminnan ongelmana on kuitenkin lippujen 
alhainen hinta. Vierailuesityksen tuotoilla ei kateta kuluja, 
koska ne ovat usein pienten näyttämöiden tuotantoa. 
Teattereiden omat lastenteatterituotannot tehdään siksi 
suurille näyttämöille, joilla esitetään tuttuja klassikkosatuja 
ja lastenkirjasuosikkeja.13 Uudet lastenteatterin tekstit 
eivät vedä yleisöä puoleensa samalla tavalla kuin aikuisille 
tutut ja turvalliset esitykset, ja siksi ne ovat teatterille 
suuri riski. Tarvitaan paljon sitouttavaa yleisötyötä, jossa 
lapset ja aikuiset saavat rauhassa tutustua lastenesitysten 
maailmaan ja sisältöön esim. työpajoissa ja muissa oheis-
tapahtumissa.  Lasten ja nuorten teatterin kiertuetoiminta 

10  Korvaamattomia teatteria koskevan tiedon välittäjiä ovat teatterialan taiteilijat 
ja teatteri-ilmaisun ohjaajat.

11  Maassamme on paljon lapsia, joilla ei ole lainkaan kokemusta teatterista.  

12 Ammattiteattereiden kiertuejärjestelmää kehittävän TEKIJÄ-hankkeen TEKIJÄ 
ON TOUR 2012 –esitteen vierailuksi tarjotuista esityksistä yli puolet oli suunnattu 
lapsille ja nuorille (93 esitystä). Eniten esityksiä tuotetaan yli viisitoista vuotta 
täyttäneille (39 kpl), mutta alle kahdeksan vuotiaille löytyy jopa 22 esitystä. 

13  Lasten ja nuorten teatterin ohjelmistotarjonta on moninaista (erityisesti 
teatteri- ja orkesterilain ulkopuolisissa teattereissa), mutta runsaimmat ylei-
sömäärät vetävät pääosin vos-teattereissa tuotetut tutut suosikit kirjoista ja 
lastensarjoista. Näytäntökaudella 2010-11 Viiru ja Pesonen –näytelmä tavoitti 
188 245 katsojaa, ja yli sadan tuhannen katsojamäärät tavoittivat Tuhkimo, 
Kaunotar ja Hirviö, Prinsessa Ruusunen, ja Vaahteramäen Eemeli. Takuuvarmoja 
yleisömagneetteja olivat myös Risto Räppääjä –kirjoihin perustuvat sekä muut 
kirjaklassikoihin perustuvat näytelmät.

edellyttää myös tuotantokustannuksien subventoimista.
Tarkasteltaessa teatteri- ja orkesterilain ulkopuolisten 

ammattiteattereiden katsojia nukketeatterin suosio ja 
tarjonnan määrä selittyy pitkälti kasvaneella nukketeatteri-
koulutuksella. Nukketeatterin suosio katsojien keskuudessa 
kasvaa teatteri- ja orkesterilain ulkopuolisissa teattereissa 
samalla kun juuri tähän taidemuotoon erikoistuneiden 
pienten teattereiden ja teatteriryhmien määrä kasvaa.14 

Lasten ja nuorten teatterin saavutettavuuden paran-
tamisen lähtökohtana on tuottaa teatteria tai teatterillisia 
tapahtumia esim. kouluille ja päiväkodeille. Keskeiseksi 
kysymykseksi nousee kuntien valmius tukea lapsille 
ja nuorille suunnattua teatteritarjontaa kustantamalla 
vierailu- ja kiertuetoiminnasta syntyviä kuluja.

Nukketeatterikeskus Poijun toimitusjohtaja Heli Baric 
kommentoi kiertuetoiminnan haasteita ja nukketeatteri-
kentän tilannetta seuraavasti: 

”Nukketeatteri on eri taidelajien synteesi. 
Puheilmaisu, kuvataide, musiikki ja tanssi 
muodostavat nukketeatteriesityksessä katsojalle 
kokonaisvaltaisen elämyksen. Nukketeatteriesitys 
koskettaa katsojan tiedostamatonta puolta ja 
tunnemaailmaa, koska sen muotokieli on symbo-
linen ja etäännytetty. Hyvä nukketeatteriesitys 
saavuttaa kaikenikäiset katsojat, koska se toimii 
metaforien kautta ja siinä on usein useita tasoja. 

 Nukketeatteri on vaikuttava muoto erityi-
sesti lapsille suunnatussa teatterissa. Lapsen 
mielikuvitus ja ymmärrys todellisesta maailmasta 
ovat vielä osittain eriytymättömät. Tämä asettaa 
nukketeatterin tekijät vastuulliseen asemaan 
esityksen sisällöstä ja sen välittämästä kokemuk-
sesta, koska vierailu nukketeatterissa on usein 
pienen lapsen ensimmäinen teatterikokemus. 
Huolellisesti mietitty, ammattitaidolla ja sydä-
mellä tehty, intiimi esitys auttaa lasta siirtymään 
joustavasti ja turvallisesti maailmasta toiseen. 
Tästä syystä nukketeatteri on myös erinomainen 
taidekasvatuksen ja pedagogian väline niin tavalli-
sille lapsille kuin nk. erityisryhmille. 

 Suomen nukketeatterikentällä toimii lukuisia 
nukketeatterin ammattilaisia ja harrastajia. 
Pelkästään Uudellamaalla on yli 50 nukketeat-
terin ammattilaista. Suurempia säännöllisesti 
toimivia ammattinukketeattereita on Suomessa 

14  Lasten- ja nuortenteatteria koskevia tilastoja tarkasteltaessa on kuitenkin 
huomioitava seuraavat kysymykset: Mikä on todellisten lapsikatsojien osuus? 
Kuinka paljon teatteri pystyy menemään lasten luokse? Mikä on tekijöiden suku-
puolijakauma, koulutus ja palkkaus?

Kuva 7. Improvisaatioteatteri Stella Polaris
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viisi, joista neljällä on oma teatteritila ja yksi on 
kiertueteatteri. Suurin osa nukketeatterintekijöistä 
toimii kuitenkin freelancereina, sooloteattereina 
taikka työryhmissä. He toimivat pääosin ilman 
vakituista työ- tai harjoitustilaa, toteuttavat ja 
tuottavat esityksensä omalla kustannuksellaan tai 
apurahojen turvin sekä hoitavat itse esityksistään 
tiedottamisen sekä esitysten markkinoimisen ja 
myymisen vierailuille.

Nukketeatterin ammattilaiset toimivat 
pääosin kiertueteattereina, lukuun ottamatta 
neljää ammattiteatteria, joilla on oma näyttämö. 
Tosin heilläkin osa esityksistä kiertää. Helsingissä 
toimivalla ammattiteatterilla, Nukketeatterikeskus 
Poijulla, joka on 100% kiertueteatteri, ja jossa 
toimii tällä hetkellä neljä sooloteatteria, oli 380 
esitystä vuonna 2012. Pääosa esityksistä on yksit-
täisiä keikkoja. Suurin osa Nukketeatterikeskus 
Poijun esityksistä on lastenteatteria, jonka esitys-
hinta on suhteellisen pieni vaihdellen 370-800€ 
välillä riippuen siitä, montako henkilöä esityk-
sessä on. Esityksen keskimääräinen esitysaika on 
n. 40 minuuttia, pystytysaika 1,5-2 tuntia ja purku 
0,5-1 tunti. Joidenkin esitysten pystytysaika on 
jopa 6 tuntia. Yhden esityksen pitämiseen matkoi-
neen voi mennä n. 5-10 tuntia. Jos esityksen hinta 
on esimerkiksi 400€, josta maksetaan sivukulut, 
hallintokulut, matkakulut ja verot, voi taiteilijalle 
jäädä puolen päivän/päivän työstä n. 200€ netto. 
Esitysmäärien nostaminen on hankalaa, koska 
esityksiä voi olla päivässä maksimissaan vain 
kaksi samassa paikassa. Tällaisessa tapauksessa 
toisen esityksen hinta on myöskin halvempi.

 Esityksiä on suhteellisen helppo myydä lähi-
alueille ja jo vakiintuneille asiakkaille, mutta jo yli 
100km:n päähän esitystä on vaikea myydä, koska 
matkakustannukset nostavat esityksen hintaa niin, 
että tyypillisellä asiakkaalla kuten päiväkodilla, 
koululla, kirjastolla tai kulttuuritoimella ei ole 
varaa maksaa siitä. 

Yksittäisten keikkojen myynti ja esittäminen 
on paljon resursseja vievää, fyysisesti raskasta ja 
esitysten jakelu valtakunnallisesti tai vähänkään 
kauemmaksi kodista erittäin hankalaa ja kallista. 
Taiteilijan toimeentulo on yksittäisten keikkojen 
myynnistä kiinni ja keikkatilanne on erittäin 
hankalasti ennakoitavissa etukäteen. Tilanne 
aiheuttaa myös epätasa-arvoa alueellisesti - teat-
teritarjonnan saavutettavuus on huomattavasti 
parempaa esim. Helsingin ja Turun seudulla 
kuin muualla maassa. Esitystoiminta on myös 
kausiluontoista ja keskittyy vuosittain loppusyk-
syyn, joulunaikaan sekä keväälle. Sekä alkusyksy 
(elo-syyskuu) että -kevät (tammikuu) ovat 
hiljaista aikaa.”

Maahamme tarvitaan tukijärjestelmä, joka tukee myös 
esityksien ostamista. Tällä hetkellä lastenteatterin tuot-
tamiseen voi hakea apurahoja mm. OKM:stä ja Taiteen 
edistämiskeskuksesta.15 Niiden ongelmana ovat kuitenkin 

15  Alueellisten taidetoimikuntien myöntämät lastenkulttuuriapurahat on 
tarkoitettu ammattitaiteilijoille, työryhmille, taidearvostelijoille, taiteen 
oppilaitoksen opettajille ja taiteen tutkijoille lasten- ja nuortenkulttuurin 
hankkeisiin. Niiden hakuaika on lokakuussa. Esimerkiksi Uudenmaan taide-
toimikunta myöntää kohdeapurahoja lasten- ja nuortenkulttuurin alaan 
kuuluvien hankkeiden toteuttamiskuluihin, kuten työkustannuksiin, esitys-, 

 – pienuus, 
 – rajoittunut haku-aika,  
 – merkittävien kustannusten puuttuminen avustusten 

katteesta (tuottaminen ja esityksen markkinointi), ja
 – vain lyhytjänteisen toiminnan tukeminen. 

Lastenteatterin kehittäminen edellyttää pitkäjänteistä ja 
sitouttavaa työtä.

Lasten ja nuorten teatterin arvostus on myös vähäistä 
sekä alan sisällä että yhteiskunnassa yleensä. Sitä on pyritty 
kehittämään erilaisilla festivaaleilla, esim. Oulun lasten 
ja nuorten teatterifestivaaleilla, Hurraa-festivaaleilla ja 
Bravo-festivaaleilla. Festivaalien merkittävyydestä huoli-
matta lasten ja nuorten teatterin arvostuksen nostamiseen 
tarvittaisiin laajaa mediayhteistyötä sekä valtion ja kuntien 
kokonaisvaltaista panostusta lasten ja nuorten hyvin-
voinnin kehittämiseen.16

Jos peruskoulujen opetukseen lisätään taideaineita, 
mikä olisi kannatettavaa, on tärkeää varmistaa myös asian-
tunteva opetus. Taideaineiden kohdalla on huolehdittava 
siitä, että myös lapset ja nuoret saavat parasta mahdollista 
opetusta alan ammattilaisilta. Samalla tunnustetaan alan 
ammattilaisten osaaminen. 

esittely- ja julkistamiskustannuksiin ja tutkimustyön kuluihin. Toimikunta 
painottaa hakemuksia käsitellessään hankkeita, jotka edistävät lasten ja 
ikäihmisten kohtaamista arjessa sekä tämän kohtaamisen mahdollistavien 
tekijöiden osuutta. Apurahan suuruus on tyypillisesti 2 000 – 5 000 euroa. 
 
Alueelliset taidetoimikunnat myöntävät lastenkulttuuriavustuksia myös yhtei-
söille kuten yhdistyksille, säätiöille, osuuskunnille, kunnille ja yrityksille lasten- 
ja nuortenkulttuuria edistäviin hankkeisiin. Myös tämän avustuksen hakuaika 
on lokakuu. Esimerkiksi uudenmaan taidetoimikunnan myöntämät avustukset 
on tarkoitettu Uudenmaan alueen lasten- ja nuortenkulttuuria edistäviin hank-
keisiin, kuten tapahtumiin, näyttelyihin, esityksiin ja työpajoihin. Avustusta 
myönnetään hakuaikaa seuraavan vuoden hankkeisiin. Avustusta ei myönnetä 
yhteisön säännöllisen esitystoiminnan kuluihin eikä taidelaitoksen, koulun tai 
muun yhteisön tavanomaisen toiminnan kuluihin. Toimikunta painottaa hake-
muksia käsitellessään hankkeita, jotka edistävät lasten ja ikäihmisten kohtaa-
mista arjessa sekä tämän kohtaamisen mahdollistavien tekijöiden osuutta.

16  Suomen Teatterit ry esitti OKM:lle pyynnön vuonna 2011 työryhmän perus-
tamisesta selvittämään lasten ja nuorten teatterin tulevaisuuden mahdolli-
suuksia. OKM teetti selvityksen Tuomas Auvisella, mutta selvityksen sisältöä 
ei ole julkaistu. OKM kuitenkin päätti kuitenkin vuonna 2011 perustaa selvitys-
ryhmän käsittelemään lasten ja nuorten teatterin tekemiseen liittyviä haasteita 
ja kehitystarpeita.

Kehitysehdotukset: 

•	 Turvataan kouluissa tapahtuva taidekasvatus 
ja peruskoulun opetussuunnitelmaan lisätään 
teatteritaide oppiaineeksi.

•	 Pilotoidaan kuntien ja yritysten yhteistyön 
kehittämishankkeita, joilla rohkaistaan 
yrityksiä lasten ja nuorten teatteria tukevaan 
yhteiskuntavastuullisuuteen kuntien kanssa 
sekä edistetään nuorten hyvinvointia teat-
terin keinoin. 

•	 Lisätään taiteilijoiden työllistymismahdol-
lisuuksia kunnissa muissakin taiteeseen 
liittyvissä tehtävissä, esim. taideaineiden 
opettajina.
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Poistetaan osallistumisen esteet

Teatteria tuotetaan paljon eri ikäryhmille ja yleisöille. Silti 
esitystarjonnan ulkopuolelle jää monia yleisöryhmiä, jotka 
eivät alueellisten, toiminnallisten rajoitteiden tai muiden 
syiden vuoksi osallistu esityksiin katsojana tai palveluiden 
käyttäjänä. Kaikille avoin teatteri edellyttää tilojen, oheis-
palvelujen, esitysten ja tapahtumien saavutettavuuteen 
ja esteettömyyteen panostamista. Tavoitteena on, että 
teatterit pystyvät saavuttamaan nämä tavoitteet ilman, että 
erityiskustannukset nousevat esteeksi. Lisäksi tarvitaan 
teattereita, jotka erikoistuvat esteettömien esitysten ja 
kokemusten tuottamiseen.

Suomessa on useita yhdistyksiä, jotka pyrkivät paran-
tamaan kulttuurin saavutettavuutta ja välittävät teattereille 
sekä tietoa saavutettavuuden parantamisesta että tukevat 
saavutettavan toiminnan kehittämistä. Tällaisia ovat 
esim. Kulttuuria kaikille –palvelu17 sekä  Esteetön Taide 
ja Kulttuuri ry (ETKU)18. Näiden yhdistysten toiminta on 
kuitenkin maksullista palvelua. Kustannusten kattamiseen 
voi hakea tukea erilaisista valtion erityisavustuksista.19 
Avustuksien kriteereissä ja rajauksissa on kuitenkin 
kehitettävää, jotta kaikenlaiset teatterit voivat erilaisin 
taloudellisin ja toiminnallisin lähtökohdin saavuttaa 
esteettömyyteen ja saavutettavuuteen liittyvät tavoitteet. 

Avustukset kulttuurin saavutettavuuden edistämiseen 
myönnetään erityisesti taide- ja kulttuurilaitosten ja 
muiden toimijoiden saavutettavuuskartoitusten toteutta-
miseen ja saavutettavuussuunnitelmien laatimiseen sekä 
muotoiluun liittyviin hankkeisiin. Myös selvityshankkeita 
voidaan tukea. Tukea ei kuitenkaan myönnetä investoin-
teihin, laitehankintoihin tai rakennusten esteettömyyden 
parantamiseen. Vos-teatterit voivat kuitenkin hakea 
OKM:ltä toista tukea kartoituksissa tai selvityksissä 
esitettyjen parannusten toteuttamiseen.20 Avustuksia ei 
kuitenkaan myönnetä erityiskohderyhmille suunnattujen 
esitysten tai tapahtumien tuottamiseen (taiteellinen 
prosessi). Teatteri- ja orkesterilain ulkopuolisten teatte-
reiden mahdollisuudet ostaa koulutusta tai tehdä tiloihinsa 
peruskorjauksia esteettömyyden turvaamiseksi ovat 
olemattomat. 

OKM myöntää avustuksia kunnille vammaisyhtei-
söjen kulttuuritoimintaan ja kulttuurin saavutettavuuden 
edistämiseen, monikulttuurisuuden tukemiseen ja 
rasismin vastaiseen työhön, jolloin avustuksilla tuetaan 
maahanmuuttajien ja kansallisten vähemmistöjen omaa 

17  Palvelu pyrkii edistämään saavutettavia ja moninaisuutta heijastavia kulttuu-
ripalveluja. Se järjestää mm. teattereille maksullista koulutusta ja tekee tilauk-
sesta saavutettavuuskartoituksia. Se myös omaa laajat kontaktiverkostot, ja 
pyrkii saattamaan yhteen mm. teatteri-, saavutettavuus- ja moninaisuusalan 
toimijoita. Lisäksi palvelu ylläpitää sähköpostilistaa, jonka kautta listan jäsenet 
saavat uutisia ajankohtaisista asioista ja voivat jakaa tietoa kokemuksistaan, 
tapahtumistaan ja saada vinkkejä muilta.

18  ETKU puolestaan auttaa tapahtumia, kulttuuripalvelujen tarjoajia, organi-
saatioita, taiteilijoita ja yrityksiä parantamaan saavutettavuuttaan ja tavoit-
tamaan uusia yleisöjä ja osallistujia. ETKU kehittää esimerkiksi teattereiden 
palvelua saavutettavuussuunnitelmasta käytännön toteuttamiseen sisältäen 
fyysisen esteettömyyden huomioimisen, selkeän viestinnän ja kohderyhmien 
tavoittamisen sitouttamisen sekä esteettömyyden ideoimisen esityksiin 
sisäänrakennetuksi.

19  OKM tukee vammaisyhteisöjen kulttuuritoimintaa ja kulttuurin saavutet-
tavuuden edistämistä myöntämällä kerran vuodessa vammaisjärjestöille 
ja –yhteisöille valtionavustuksia niiden taide- ja kulttuuritoimintaan. Erilaiset 
kulttuurialan oikeuskelpoiset yhteisöt voivat hakea avustuksia myös kulttuurin 
saavutettavuutta parantaviin hankkeisiin. Lisäksi yksityishenkilöt voivat hakea 
kohdeapurahoja taiteen keskustoimikunnalta ja alueellisilta taidetoimikunnilta.  

20  Avustus kulttuuritilojen peruskorjauksiin ja perustamishankkeisiin.

kulttuuritoimintaa.21 Valtion avustusta myönnetään 
alueellisten taidetoimikuntien kautta myös yksittäisille 
maahanmuuttajataustaisille ja etnisiin vähemmistöihin 
kuuluville taiteilijoille ja työryhmille monikulttuurisuutta 
edistäviin taidehankkeisiin. Ammattiteattereille ei kuiten-
kaan ole avustuksia monikulttuurisuutta käsittelevien tai 
toteuttavien esitysten toteuttamiseen. Kuitenkin taiteen 
tekijöiltä löytyy kiinnostusta monikulttuurisuutta käsitte-
levien tai taiteellisesti esteettömien teoksien tuottamiseen. 
Esimerkiksi Teatteri Totti tuottaa ammattiteatteriesityksiä 
viittomakielellä.22 Teatteri- ja orkesterilain ulkopuolella 
toimivista ammattiteattereista niin kaikille katsojille 
kuin myös fyysisesti toimintarajoitteisille erityisryhmille 
tuottavat teatteria mm. The Turku International Puppetry 
Connection ja Tirrakor-ryhmä.

Myös teatteriesitysten tekstittäminen kiinnostaa 
tekijöitä. Tätä kehitystyötä on tehty mm. Aaltoyliopiston 
lavastustaiteen koulutusohjelman ja Tampereen tutkivan 
teatterityön keskuksen yhteistyössä toteuttamassa 
työpajassa, joka oli osa oppilaitosten kehitystyötä 
teatterin esteettömyyden huomioimiseksi.23 Työpajan 
pohjalta kehittyi joukko kysymyksiä koskien sekä uusien 
teknisten ratkaisuja ja niiden taiteellista vaikutusta sekä 
jatkotyöstämistä:

 – Kuka takaa ja hankkii resursseja ja varaa aikaa asian 
edelleen kehittämiseksi?

 – Mitkä ovat työtavat ja työskentelyn erityispiirteet niin, 
että asiaa voisi kokeilla oikeassa ammattiteatterissa 
teknisen ja/tai taiteellisen henkilöstön turhautumatta 
uusien työtapojen hitauteen tai monimutkaisuuteen?

 – Kaikkiin näytelmiin kokeillut ratkaisut eivät sovi – 
mihin ne parhaiten sopisivat?

Tekijöiden kasvava kiinnostus esteettömyyden toteuttami-
seen ja uusien yleisöjen saavuttamiseen tarvitsee kuitenkin 
myös taloudellista tukea, jota tulisi suunnata juuri niille 
toimijoille, jotka tässäkin suhteessa tarvitsevat sitä eniten 
ja ovat ottaneet asian joko olennaiseksi osaksi omaa 
toimintaansa tai jopa ydintehtäväkseen.

21  Maahanmuuttajien sekä romanien ja muiden kansallisten vähemmistöjen omat 
yhdistykset ja työryhmät, saamenkielisen kulttuurin tukemiseen sekä saame-
laisjärjestöjen toimintaan osoitetaan saamelaiskäräjille jaettavaksi erillinen 
määräraha.

22  Teatterin toimintaa on tukenut ja seurannut opetus- ja kulttuuriministeriö. 
Useimmat näytökset ovat myös puhetulkattuja suomeksi.

23  Työpajatyöskentelyn lähtökohtana oli teatteritekstityksen perusteiden äärellä 
työskentely, keskustelu ja luonnostelu; mm. tekstityksen sijoittaminen osaksi 
lavasteratkaisua (seiniin, lattioihin, esiintyjiin, esineisiin, jne.) ja sen huomioi-
minen näyttelijäntyössä, tekstityksen animoinnin kokeilut jne.

Kehitysehdotus: 

•	 Luodaan valtion toiminta-avustus margi-
naalisille yleisöryhmille esityksiä tuottaville 
ammattiteattereille. Tämä avustus huomioi 
poikkeuksellisen pitkät harjoitusajat, asian-
tuntija-avun käyttämisen, erityistekniikan 
suunnittelun, investointitarpeet, jne. 
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Teattereiden välinen yhteistyö: 
moniäänisyyttä, monimuotoisuutta ja 

kustannussäästöjä

Ammattiteattereiden välinen yhteistyö on osalle Suomen 
teattereista vakiintunut toimintatapa. Yhteistyön erilaiset 
toimintamuodot voidaan luokitella seuraavasti: 

 – kiertuetoiminta
 – vierailut
 – yhteistuotannot
 – työntekijävaihto
 – resurssien vaihto ja kierrätys

Koska teattereiden välinen vierailu- ja kiertuetoiminta ei 
selkeästi tilastojen ja muun tiedon valossa näytä olevan 
teatterin saavutettavuuden lisäämisen näkökulmasta 
merkittävä kehityskohde nykyisessä muodossaan, on 
pohdittava yhteistyöhön uusia suuntia. Kun perinteinen 

ajattelu teattereiden välisestä yhteistyöstä pohjautuu 
myynnin ja myyntitapahtuman kehittämiseen, tulevaisuu-
dessa tulisi keskittyä pistokeikkojen sijaan pitkäjänteisen 
yhteistyön ja molemminpuolisen yhteisen edun löytä-
miseen uusien yhteistyömuotojen kautta.24 Teattereiden 
välisen yhteistyön ydin on yhteistyökumppaneiden 
tarpeiden täyttämisessä, siinä miten toiminta tukee 
yhteistä etua, päämäärää ja tahtotilaa.25 

Yhteistuotanto on kahden tai useamman teatterin 
välinen tuotanto, jossa tuotantovastuu jakaantuu yhteis-
työtahojen kesken ja jossa teattereiden resursseja jaetaan 
tuotannon mahdollistamiseksi. Yhteistyötahona voivat 
toimia ammattiteatteri, tuottajafirma, työryhmä tai alan 
muu yrittäjä.26 Ammattiteattereiden välisistä yhteistuotan-
noista on hyvin vähän sekä tilastollista että tuotannollista 
tietoa.27 Niitä tehdään jatkuvasti, mutta missä määrin? 
Millaisia sopimuskäytäntöjä niissä noudatetaan? Mistä 
tuotannot saavat alkunsa? Milloin niiden tuottaminen on 
kannattavaa? Yhteistuotantoja koskevan tiedon keruun ja 
välittämisen lisäksi merkittäväksi kysymykseksi muodos-
tuukin se, miten yhteistuotantojen kehittämistä ja toteutta-
mista voidaan mielekkäällä tavalla tukea. 

24  Alan yhteisen keskustelukulttuurin luominen edellyttää myös vanhojen asemien 
purkamista. Tekijä-hankkeen 2011-2013 haasteeksi muodostui hyvästä 
tarkoituksestaan huolimatta se, että hanke tuki ostaja-myyjä-asetelmaa. Tämä 
ostotapahtuman ympärillä tapahtuva yhteistyö tuki kentän vanhoja hierarkisia 
asetelmia. Ostaja sanelee vierailujen ja kiertueiden toimintaehdot. Tällainen 
asetelma ei tue uudenlaisten yhteistyömuotojen kehittämistä tai tasa-arvoi-
suuden vahvistamista erilaisten toimijoiden välillä. 

25 Tekijä-hankkeen selvitystä 2012 varten haastatellut teatterinjohtavat 
katsoivat juuri yhteisen toimintakulttuurin rakentamisen kentän tärkeäksi kehi-
tystehtäväksi. Haastatellut tuovat esille toiveen erilaisten yhteistyömuotojen 
kehittämisestä ja yhteistuotantojen tukemisesta. 

26 Yhteistuotannoissa sovitaan eri osapuolten kesken työntekijöiden työsuhteista 
ja työnantajavastuun jakautumisesta (työturvallisuus, työterveys, lomat, 
vakuutukset ja muut mahdolliset työsuhdeasiat). Myös esityspaikkana toimivan 
teatterin tuotantokustannuksista (esim. toisen tuottajan osuus), vuokrista ja 
esityskustannuksista (näyttelijät, valo-, ääni- ja muu iltatekniikka, vahtimestarit, 
lipunmyyjät, kahviotoiminta) sovitaan erikseen. Lisäksi sovitaan markkinointiku-
luista ja niiden jakaumasta (esim. valokuvaus, julisteet, ilmoitukset, kampanjat). 
 
Tulojen osalta sopimusosapuolet neuvottelevat pääsylipputuloista, tekijänoi-
keuskorvausten jakautumisesta, teatterin yksinoikeudesta esittää tuotantoa 
(kesto, alueellinen kattavuus ja osatuottajan royaltyt jatkoesityksistä) sekä 
mahdollisista peruutuksista ja niiden vastuista. Sopimukset tehdään kirjallisesti 
vähintään n. vuosi ennen ensiesitystä. Toinen sopijapuoli vastaa oman taloudel-
lisen osionsa juridisista vastuista, esim. veroista, sotu-maksuista, vakuutuk-
sista, mahdollisista apurahojen hauista ja niiden tilityksistä, omasta ”yrittäjän” 
riskinotostaan ja jatkoesitysten tuottajaroyaltyn maksamisista.

27 Yhteistuotantojen kehittämiseen on luotu viime aikoina erilaisia toimintamal-
leja, mm. Roihan kiertuemalli, Familie Flözin yhteistuotantomalli ja Virossa 
testattava yhteistyömalli. Ns. Roihan malli perustuu esityksen elinkaaren 
pidentämiseen ja pitkäjänteiseen suunnitteluun. Mallissa useampi teatteri 
tuottaa yhteistuotantona esityksen ostamalla etukäteen tuotannolta esityksiä 
ja jakamalla näin esityksen kustannukset. Tuotot tulevat suoraan kulloinkin 
esityspaikkana toimivalle teatterille. Mallin ongelmana on sen monimutkainen 
hallinto (esim. palkkakulujen kohdalta) ja se sisältää vielä monia kysymyksiä.  
 
Toisena vaihtoehto on Familie Flözin ehdottama yhteistuotantomalli. Siinä 
esityksen tuottava teatteri myy vastaanottaville teattereille ”osakkeita” tule-
vasta tuotannosta. Teatteri siis ”sijoittaa” tulevaan esitykseen esim. 5.000 €, ja 
saa sovitun määrän esityksiä ”osakkuushintaan”. Jos esitys alkaa tuottaa, siitä 
maksetaan teatterille osinkoa. Mallia ei tiettävästi ole vielä kokeiltu Suomessa. 
 
Vaihtoehtoiset yhteistuotantomallit kaipaavat kuitenkin selkeästi sekä lisää 
keskustelua, pilotointia että konkreettista tiedonjakamista niiden toimivuudesta 
ja taloudellisista vaikutuksista. Lisäksi yhteistyön kehittämisessä on ratkais-
tava useita työsuhteisiin ja työhyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Näyttelijöiden 
ja muun henkilökunnan matkustaminen lisää työn kuormittavuutta ja soveltuu 
vain tietyille ihmistyypeille tai elämäntilanteessa oleville.

Kuva 8. Kuriton Company: ”Kuolemantauti”, kuva Mari Hokkanen
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Yhteistuotannot nähdään perusteltuina, kun niiden

 – esitysmäärät ovat ennalta sovitut ja esitysajat huomi-
oivat tulevat tuotannot,

 – katsojamäärien tilastointi on sovittu etukäteen,
 – tuotannossa kaikki osapuolet voittavat eli yhteistuo-

tanto sisältää jaetun tahtotilan, ja
 – yhteistyö ei tuota tappiota, eli kustannukset ovat 

nollatasolla.

Teatterin kehittämisohjelman 2013 asiantuntijoina toimi-
neet teatterinjohtajat ja tuottajat näkivät yhteistoiminnalla 
olevan monia yhteistyötahoja palvelevia etuja. Se kehittää 
osapuoltensa ammattitaitoa, työllistää taiteen ammat-
tilaisia, mahdollistaa isompien tuotantojen tekemisen 
ja mahdollisesti lastenteatterin tuottamisen (resurssien 
lisäys), täydentää osaamista tai tyylillistä variaatiota, 
mahdollistaa samalla rahalla useampia esityksiä, ja 
pidentää esitysten elinkaarta. 

Yhteistyöhön liittyy kuitenkin myös monenlaisia 
haasteita:

 – Yhteistyö edellyttää lähes aina erityisräätälöintiä ja 
kuratointia jo suunnitteluvaiheesta lähtien.

 – Vos-teatterit maksavat lähes aina yhteistyöstä 
enemmän.

 – Teattereiden omaan ohjelmistoon ei mahdu lisää 
toimintaa: Pieni hallintohenkilökunta ei voi ottaa 
räätälöityjä juttuja lisätyökseen.

 – Yhteistyöprojektit sitovat teatterin omia toimintare-
sursseja (esim. henkilöstö) niin, että vajeen paikkaa-
misesta aiheutuu lisäkustannuksia.

Suomalainen teatterikenttä tuottaa kotimaista teat-
tereiden välistä yhteistyötä enemmän kansainvälisiä 
yhteistuotantoja (esim. nykyteatteriin erikoistuneet 
teatterit). Näiden tuotantojen tavoitteena on uusien 
sisältöjen löytäminen törmäyttämällä erilaisia työtapoja 
ja -tottumuksia. Uudenlaisissa taiteellisissa prosesseissa 
sekä paikallisilla että kansainvälisillä taiteilijayhteisöillä 
on keskeinen merkitys. Tavoitteena on saattaa taiteilijat 
läheisempään vuorovaikutussuhteeseen myös yleisönsä 
kanssa, ja siksi asuminen, harjoittelu ja esiintyminen 
taiteilijaresidenssissä on olennainen osa tuotannon 
kokonaisuutta. Kansainvälisten yhteistuotantojen 
tekemisessä pätevät periaatteessa samat lainalaisuudet 
kuin kotimaisissakin tuotannoissa, mutta erotuksena 
ovat kulttuurierot. Baltic Circle –festivaalin johtaja Eva 
Néklyaeva katsookin Tekijä-hankkeen selvityksessä 2013 
residenssitoiminnan voivan toimia myös suomalaisten 
ammattiteattereiden ja ryhmien välisenä yhteistuotan-
tomallina. Residenssitoiminta mahdollistaa taiteilijoille 
keskittymisen teoksen luomiseen normaalista työn arjesta 
poikkeavalla tavalla, syvempitasoisen yhteistyön ja mark-
kinointia tukevan yleisötyön.   

Myös residenssitoiminnan kohdalla yhteistyön 
tulisi olla pitkäjänteistä ja suunnitelmallista sekä sisältää 
yhteisen taiteellisen ja tuotannollisen tahtotilan ja jaettavat 
tavoitteet.

Entistä vuorovaikutuksellisemman, luovemman 
ja teatteritaidetta uudistavamman yhteistyökulttuurin 
luominen suomalaisten ammattiteattereiden ja ryhmien 
välille edellyttää

 – laajaa keskustelua taiteen kriteereistä,
 – foorumia verkostoitumiseen ja ideoiden kehittelyyn,
 – kentän kokonaistoiminnan tarkastelemista, ja
 – työskentelytapojen aktiivista kehittämistä.

Teatterikentällä puhutaan vähän taiteen laadusta, 
vaikka kaikki tekijät pyrkivät siihen työssään. 
Keskustelukulttuurista puuttuvat yhteiset laatua kuvaavat 
sanat ja määritelmät. Pienten klikkien määrittelemättö-
mään yhteisymmärrykseen perustuvana käsitteenä se 
usein tyrehdyttää sekä alan kehitystä että toimijoiden 
välistä laajempaa vuorovaikutusta. Teatterikentän 
toimintaa arvottavat pitkälti katsojamäärät tai margina-
lisoituminen, ja näihin arvoihin liittyvä päätöksenteko 
perustuu henkilömieltymyksiin.28

Valitettavasti laadusta puhuminen liitetään myös vos-
järjestelmän kannustavuuskriteerien luomiseen.29 Nämä 
kaksi asiaa tulisi erottaa toisistaan. Laatuun liittyvien käsit-
teiden määrittely toimisi parhaimmillaan kentän oman 
itsearvioinnin, kentän kokonaisuuden ja tehtävän sekä 
taiteen kehityksen välineenä. 

Yhteistyön tulee myös perustua vapaaehtoisuuteen. 
Kentän erilaiset toimijat omaavat erilaisia tehtäviä kentällä, 
ja etenkin pienten teattereiden kohdalla toiminta on 
usein erikoistunutta, tiettyjä yleisöjä palvelevaa toimintaa. 
Tarkoituksena ei tulisi olla yhdenmukaista teattereiden 
toimintaprofiileja, vaan tukea kentän moninaisuutta. Sen 
toteutuminen edellyttää toisiaan täydentävien kumppa-
neiden löytämistä, ja siksi meidän tulisi pohtia keinoja 
tukea kentän keskinäistä verkostoitumista ilman aktiivisia 
tavoitteita. Tekijät rakentavat keskenään tavoitteet.  

28  Tekijä-hankkeen selvityksen 2013 yksi haastatelluista johtajista kertoi vierai-
lulle tarjottavista esityksistä: ”Mutta tuntuu, että monessa esityksessä ei 
ole mitään jaettavaa tai että se on tehty tietylle piirille”.  Lainausta voi tulkita 
monella tapaa. Joka tapauksessa kommentti herättää kysymyksen teatterin 
suhteesta katsojaan. Onko se usein hyvin etäinen ja määrittelemätön? Useissa 
alan koulutustilaisuuksissa on tullut esille, että erilaisten yleisöjen tunnista-
minen on vaikeaa ja kohderyhmäksi määritellään usein vain jo ennestään teat-
teria kuluttavat katsojat. Keskustelu laadusta onkin myös keskustelua teatterin 
yleisösuhteesta, siitä miten yleisölle teatteritaiteen erilaisia muotoja ja laatuja 
määritellään.

29  Viime vuosina on Opetus- ja kulttuuriministeriössä selvitetty mahdollisuutta 
muuttaa osa vos -teattereiden rahoituksesta eräänlaiseksi kannustusavus-
tukseksi, jota mitattaisiin yhteneväisin kriteerein. Kannustusavustuksesta 
puhutaan harkinnanvaraisena osuutena, jonka mahdollisia kriteereitä olisivat 
esitysmäärät, kävijät, koulutus, vierailut, ulosviedyt esitykset, yleisötyö, lasten-
esitykset, jne.  

Kehittämisehdotukset:

•	 Luodaan yhteistyöalusta taiteen laatua 
koskevalle keskustelulle, teattereiden 
verkostoitumiselle sekä yhteisten ideoiden ja 
yhteistyömuotojen luomiselle.

•	 Kehitetään pitkäjänteiselle residenssitoimin-
nalle rahoitus, joka mahdollistaa yhteistyön 
taloudellisesti epätasa-arvoisessa asemassa 
olevien teattereiden ja ryhmien välillä sekä 
freelancetaiteilijoiden palkkauksen.  

•	 Kehitetään ja pilotoidaan uusia 
yhteistoimintamalleja.  
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Kuva 9. Musiikkiteatteri Kapsäkki: ”Oot sä onnellinen?”, kuva Pyry Krappe

Kuva 10.Nukketeatterikeskus Poiju: ”Bette ´Sis´ O´Valley”, kuva Jussi Virkkumaa
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Saavutettavuuden tukeminen 
merkitsee kehittämistyötä

Kiertuetoiminta voidaan jakaa vastaanottavan tahon 
mukaan seuraaviin toimintamuotoihin:

 – Ammattiteattereiden välinen kiertuetoiminta 
kotimaassa 

 – Muu kotimainen kiertuetoiminta (päiväkodit, kulttuu-
ritalot, koulut, jne.)

 – Kansainvälinen kiertuetoiminta

Mikäli selvitykset muun kotimaisen kiertuetoiminnan 
mahdollisuuksista ja tarpeista osoittavat selkeästi teatterin 
saavutettavuuden lisääntyvän juuri teatterin ulkopuo-
listen toimijoiden yhteistyöllä, teatterin saavutettavuutta 
tulisi lisätä erityisesti pienten paikkakuntien kohdalla ja 
kohdistaa sitä yleisöille, jotka eivät eri syistä pääse nykyi-
siin teattereihin. 

Kiertuetoiminnalle ei ole Suomessa kuitenkaan 
olemassa välittäviä tahoja tai taloudellisia tukia. Aiemmin 
useissa Suomen kunnissa esitysten välitystä ja kiertue-
toimintaa hoitivat kulttuurisihteerit, jotka toimivat kult-
tuuritoiminnan tilaajina. Lisäksi OKM:n myönsi erityis-
tukena kiertuetukea. Kun nämä järjestelmät lakkasivat, 
teattereiden kiertuetoiminta väheni huomattavasti. Nyt 
kysymykseksi nouseekin se, miten elvytetään tai luodaan 
edellytykset kulttuurin tarjoajille ja tilaajille löytää toisensa 
myös kunta- ja aluerajojen ylitse valtakunnallisesti.

Kotimaisen kiertuetoiminnan kehittämisessä luon-
nollisina toimijatahoina ovat pääosin juuri teatteri- ja 
orkesterilain ulkopuoliset toimijat, jotka ovat

 – erikoistuneet erityisryhmille suunnattuihin 
tuotantoihin,

 – kiinnostuneita ottamaan kiertuetoiminnan 
ydintehtäväkseen,

 – rakenteiltaan ja toimintatavoiltaan suurempia toimi-
joita joustavampia,

 – omaavat lukuisan määrän kiertue-esityksiä,
 – pystyvät tuottamaan räätälöityjä palveluja, ja
 – pystyvät sitouttamaan henkilöstönsä / vierailevat työn-

tekijät kiertuetoimintaan.

Osa teattereista ja teatteriryhmistä harjoittaa kiertuetoi-
mintaa pääsääntöisesti, osalla kiertue-esitykset ovat vain 
osa teatterin ohjelmistoa (vain tietyt esitykset kiertävät, 
toiminta ajoittaista). Kun kiertuetoiminta on pääsään-
töistä, esitykset rakennetaan ennalta määritetyin ehdoin 
(esim. lavastuksen mahduttava juuri tietyn kokoiseen 
tilaan).30 

Teatterin saavutettavuuden edistämisen ehtona 
on kuitenkin juuri tämän kentän julkisen rahoituksen 
kehittäminen taloudellisen tasa-arvoisuuden paranta-
miseksi ja toimintavalmiuksien kehittämiseksi. Pienet 
ammattiteatterit ja ryhmät, jotka toimivat suurelta osin 
omarahoituksensa turvin, tarvitsevat runsaampaa julkista 
tukea. Vierailu- ja kiertuetoiminta edellyttää toimivaa 
tuotantoporrasta, ja sen  työskentelyn parantamiseksi 
on tehtävä pitkäjänteistä kehittämistyötä sekä turvattava 
työehtosopimusten mukainen palkkataso ja rakenteellisen 
muutoksen vaatima konsultaatio. Tavoitteena on lisätä 
teattereiden toiminnan jatkuvuutta ja pitkäjänteistä suun-
nittelua sekä kehittää niiden rakenteita. Tämän esteenä on 
mm. teatteri- ja orkesterilain ulkopuolisten teattereiden 
jatkuva henkilökuntavaje erityisesti kiertuetoimintaa 
toteuttavassa tuottajaportaassa ja teknisen kiertuehenkilö-
kunnan kohdalla.

Vierailu- ja kiertuetoiminta on perustunut myös 
pitkälti hanke- ja projektirahoitukselle. Teattereiden puut-
teellinen rahoitus estää ja vaikeuttaa rahoituksen saamista 
etenkin silloin, kun tuki perustuu jälkikäteen tehtävälle 
laskutukselle. 

Teatterin rahoituksen kehittämisessä on erityisesti 
huomioitava se, että suomalainen teatterikenttä on tule-
vaisuudessa entistä monimuotoisempi, ja valmiita malleja 
pienten teattereiden tarkoituksenmukaisten ja joustavien 
rakenteiden kehittämiselle ei ole.  Tarvitaan paljon pionee-
rityötä, jossa käytännön kokemus yhdistetään uusiin 
toimintatapoihin ja –tavoitteisiin.

Teatterikentän rakenteellinen kehittäminen edellyttää 

30  Kiertue-esitykset edellyttävät usein aktiivista pyrkimystä verkostoitumiseen 
potentiaalisten tilaajien kanssa, esityksen promomateriaalin (sähköinen 
portfolio tekijätietoineen, esityksen hintoineen, juoniselosteineen, jne.) ja 
teknisen riderin (pohjapiirustus / näyttämö, lavastus, valoripustus, äänikalusto, 
projisointi/videotekniikka) valmistamista, kutsujen hankkimista, sopimuk-
sien hallintaa, tekijänoikeuksien tarkistamista, kattavien ja kilpailukykyisten 
budjettien/esityshintojen laatimista, matkustamiseen liittyvien erityistehtävien 
jakamista (esim. viisumien hankinta), rahtiin ja tullaukseen liittyvien tekijöiden 
huomioimista jo suunnittelu- ja harjoitusvaiheessa, matka- ja muiden apura-
hojen tai avustuksien hakemista, sekä kiertuetiedotusta jo ennen varsinaista 
kiertuetta.

Saavutettavuutta 
edistävät rahoitus- ja tukimuodot
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myös teattereiden, julkisten rahoittajien, kulttuuripo-
litiikan vaikuttajien ja alan koulutusorganisaatioiden 
yhteistä suunnitelmaa teatterikentän tulevaisuudesta: 
Miten eri kohderyhmien tarpeet voidaan parhaalla 
mahdollisella tavalla täyttää? Miten yhteiset tavoitteet 
asetetaan? Mitkä ovat kehittämistavoitteet? Miten 
kannustetaan tarkoituksenmukaisesti teattereita etsimään 
uusia palveluja? Miten kehittämisessä voidaan huomioida 
erilaisten organisaatioiden erityisyyteen ja omaleimaisuu-
teen liittyvät kehitystarpeet?

Kehittämisen kärkenä on kannustavuus. Teatterit 
tuottavat teatteria, joka on ajankohtaista ja vastaa yleisön 
tarpeisiin. Teatterin tuottaminen niin, että se sisältää tietyt 
peruspalvelut, on turvattua ja sen toimintainfrastruktuuri 
taattu: julkisella rahoituksella mahdollistetaan myös talou-
dellisesti riskialttiin ja kokeilevan tuotannon tuottaminen. 

Harkinnanvarainen 
toiminta-avustus

Yksi Tekijä –hankkeen tuloksista oli huomio siitä, että 
valtionosuusteatterit pystyivät tarjoamaan esityksiään 
paljon halvemmalla kuin teatteri- ja orkesterilain ulko-
puoliset toimijat. Viimeksi mainitut joutuvat lisäämään 
esityskustannuksiin freelance-pohjalta työskentelevän 
taiteellisen henkilökunnan palkkakulut, jotka nostavat 
huomattavasti esitysten kustannuksia kiinteillä sopimuk-
sella työskenteleviin taiteilijoihin verrattuna. Toisistaan 
poikkeavat rahoitusjärjestelmät asettavat siis juuri ne 
toimijat, joilla olisi mahdollisesti enemmän halukkuutta, 
mahdollisuutta ja kykyä kiertämiseen, toissijaiseen 
asemaan. 

Teatteri- ja orkesterilain ulkopuolella toimivien 
ammattiteattereiden rahoitus perustuu suurelta osin 
omarahoitusosuuteen. Valtion julkisen tuen osalta opetus- 
ja kulttuuriministeriön jakamista Veikkaus-voittovaroista 
jaettava harkinnanvarainen tuki eli toiminta-avustus 
on keskeinen osa teatteriryhmien kokonaisrahoitusta.31 
Avustukset myönnetään vuodeksi kerrallaan. Avustus 
kattaa vain osan valtionavustuksen kohteena olevan 
toiminnan kokonaiskustannuksista. 

Harkinnanvaraisen tuen kehittämistarpeet kohdistuvat 
erityisesti seuraaviin asioihin:

•	 se ei vastaa teatterikentän eli ammattiteattereiden 
taiteellisia ja liiketoiminnallisia kehitystarpeita, 

•	 se ei mahdollista kiertuetoiminnan edellyttämää pitkä-
jänteistä ohjelmasuunnittelua, 

•	 se ei tue projekti- ja hankerahoituksen saamista, ja
•	 se ei riitä työehtosopimusten mukaisten palkkojen 

maksuun.

Teatteri- ja orkesterilain ulkopuolinen kenttä koostuu 
suurelta osin hyvin pienikokoisista yhdistysmuotoisista 
toimijoista, jotka panostavat toiminnassaan esitystoi-
minnan tuottamiseen produktio kerrallaan. Koska niiden 
julkinen tuki perustuu esitystoiminnan mittaamiseen, 
tuotantoportaiden kehittämiseen ei jää resursseja. Kentän 

31  Avustuksien saamisen kriteereinä ovat hakijan toiminnan yleinen merkitys 
taiteenalansa kentällä, toiminnan laajuus ja yleinen vaikuttavuus sekä yhteisön 
talousarvio ja toiminnan organisointi.

toiminnan kehittyminen edellyttäisi näiden pienten toimi-
joiden yhdistymistä ja toimintarakenteiden parantamista.

Toinen huolestuttava piirre on se, ettei harkinnanva-
raisen tuen saajien piirissä tapahdu riittävästi luonnollista 
vaihtuvuutta ja avaudu mahdollisuuksia uusille tulijoille. 
Kentän luonnollinen kehitysliike on pysähtynyt, koska teat-
teri- ja orkesterilain piiriin nousee vain harvoin uusia toimi-
joita harkinnanvaraisen tuen piiristä. Kaksitoista suurinta 
yli 100 000 euron valtiotukea nauttivaa teatteria saavat 2,8 
miljoonan euron tuesta 1.780.000 euroa, joka merkitsee 2/3 
osaa koko määrästä. Lähes kaikki näistä teattereista ovat 
toimineet pitkään ja vakiinnuttaneet asemansa merkittävinä 
teatteritaiteen kehittäjinä. Näiden teattereiden tukea ei 
voi vähentää, sillä vaikutukset heijastuvat suoraan mm. 
taiteilijoiden työllisyyteen. Uusien tulijoiden ja ideoiden on 
kuitenkin vaikeaa tässä tilanteessa jalkautua kentälle. 

Teatterikenttä kehittää jatkuvasti itse uusia 
toimintamuotoja ja etsii yhteistyökumppaneita, uusia 
toimintamalleja ja –muotoja (esim. TEHDAS Teatterin 
monimuotorahoitus). Teatterikentällä toteutetaan jatku-
vasti erilaisia hankkeita ja projekteja toiminnan kehittä-
miseksi. Olennaisia tuloksia tulee kuitenkin taloudellisesta 
näkökulmasta katsottuna vähän, koska hankkeiden ja 
projektien avulla ei pystytä korjaamaan teatteriryhmien 
perusrahoituksen toimimattomuutta ja parantamaan siitä 
aiheutuvia toiminnallisia ongelmia.

Monet teatterit ja ryhmät eivät täytä teatteri- ja 
orkesterilain piiriin pääsemisen kriteerejä. Tämä viestii 
kentän rahoituksen puutteellisuudesta. Lain ulkopuolella 
toimivien ammattiteattereiden rahoituksen kehittämisessä 
ei ole merkittävästi edetty vuosikymmeniin. Ensimmäinen 
askel oikeaan suuntaan otettiin vuoden 2010 valtion tulo- 
ja menoarviossa, kun näyttämötaiteen edistämiseen suun-
nattuja varoja nostettiin noin miljoonalla eurolla. Tämä 
tuen kasvu mahdollisti usealle teatterilain ulkopuoliselle 
ammattiteatterille TES:n mukaisten palkkojen maksun. 
Vuoden 2011 kohdalla suotuisa kehityssuunta kuitenkin 
tyrehtyi. Kustannustason nousu johtaa taas yleisen palkka-
tason heikkenemiseen ja maksukyvyn puutteeseen.

Teatteri- ja orkesterilain ulkopuolinen teatterikenttä 
kasvaa koko ajan, ja tuen piiriin pyrkii yhä useampi nuori 
teatteriryhmä. Valtion harkinnanvaraisen tuen jakokritee-
rien pohtiminen on Taiteen edistämiskeskuksen tehtävä, 
jossa näyttämötaidetoimikunnan rooli on edelleen olen-
nainen tuen kriteerien kehittämisessä.  Tuen jakamisen 
kriteerit ovat perinteisesti muotoutuneet aina taidetoimi-
kuntakohtaisesti. Tilanteessa, jossa teatteri- ja orkesterilain 
ulkopuolinen teatterikenttä on kasvanut räjähdysmäisesti 
mm. soveltavan teatterin kasvun myötä, myös erilaisten 
toimijoiden välinen vertailu kasvaa. Teattereiden 
taiteellisen toiminnan laadun arvioinnista tulee entistä 
vaikeampaa myös ilmaisumuotojen ja –keinojen kirjon 
laajetessa. Toisaalta myös teatterille kohdistuvat kansa-
laisten hyvinvointia tukevat tehtävät ja odotukset ovat 
kasvaneet. Nämä tekijät yhdessä herättävät kysymyksen 
siitä, tuleeko teattereiden ja ryhmien toimintaa arvioida 
niiden kokonaistoiminnan kehityksen ja kehittämisen sekä 
palvelutarjonnan näkökulmasta. 

On selvää, ettei julkinen tuki tulevaisuudessa ole 
teattereiden pääasiallinen rahoituslähde. Teattereiden 
kehittämisessä tähdätäänkin omarahoitusosuuden 
kasvattamiseen. Teatteri ei kuitenkaan voi koskaan tuottaa 
marginaalista taidetta ja tutkivaa teatterityötä ilman 
julkista tukea. 

Suurin osa teattereista on yhdistysmuotoisia 
toimijoita, joiden tilinpäätökset eivät voi olla 
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organisaatiomuodon vuoksi ylijäämäisiä. Lisäksi niiden 
julkinen rahoitus edellyttää ns. nollabudjettia. Tämä luo 
tilanteen, jossa teatterit eivät pysty rakentamaan puskuria 
mahdollisia tappioita varten tai varaamaan kehitystyöhön 
varoja. Olisikin erityisen tärkeää miettiä keinoja, joilla 
teatterit voisivat toimia yritysmäisemmin menettämättä 
yleishyödyllistä ja aatteellista yhdistysmuotoaan. 

Teatteri- ja orkesterilain ulkopuolisen kentän 
toimintaa on pitkään kehitetty harkinnanvaraisen tuen 
korotuksilla, jotka ovat olleet täysin riittämättömiä 
kattaakseen edes hintatason noususta aiheutuneet vuosit-
taiset lisäkustannukset. Kentän toiminnan kehittyminen 
ja erityisesti TES:n mukaisen palkkatason saavuttaminen 
edellyttävät radikaalia lisäystä määrärahoihin. Lisäksi 
harkinnanvarainen toiminta-avustus luo pohjan teatte-
reiden kehittämisohjelman toteuttamiselle. 

Teatterikentän kehittämisen tavoite perustuu arvokes-
kusteluun, jossa pyritään mm. teatterin entistä parempaan 
saavutettavuuteen ja vaikuttavuuteen. Arvot tukevat 
OKM:n kehittämistavoitteita ja EU:n kulttuuripolitiikkaa. 
Arvojen toteuttamiseen tarvitaan myös riittävää ja tarkoi-
tuksenmukaista taloudellista tukea. Siksi kiertuetoimintaa 
harjoittaville teatteri- ja orkesterilain ulkopuolisille 
ammattiteattereille ja –ryhmille on kehitettävä

1) satunnaista vierailu- ja kiertuetoimintaa varten oma 
kiertuetoimintatuki, ja 

2) pysyvästi kiertuetoimintaa harjoittaville ja muille 
johonkin tiettyyn toimintaan erikoistuneille teatte-
reille toiminnan pitkäjänteiseen kehittämiseen suun-
nattu pitkäaikainen kehittämisohjelma.

Kiertuetoimintatuki

Toisinaan voi teatteriesityksen vierailun yhteydessä syntyä 
tilanteita, joissa yhteistyötä varten ei ole budjetoitu erillistä 
määrärahaa ja ostoon on päädytty pikaisesti. Tällaisia 
tilanteita varten tulisi olla erityinen, pienimuotoinen kier-
tuetuki, joka voidaan myöntää nopealla aikataululla. 

Kiertuetoimintatukea suunnataan toimijoille, jotka 
tuottavat esityksen tai tapahtuman vierailu- tai kiertuetoi-
mintana. Kiertuetuella katetaan

 – kiertuetoiminnasta aiheutuvat matkustus- ja 
majoituskulut, 

 – esityksen markkinointi, 
 – kääntäminen tai tulkkaus, ja
 –  erilaisten osallistavien yleisötapahtumien 

tuottaminen.

Kiertuetoimintatuki toimii harkinnanvaraisen tai produk-
tiokohtaisen tuen lisänä.32 

Tekijä-hankkeen loppujulkaisussa ”Kiertueella henki 
kulkee!” (Tampereen yliopisto, 2013) ehdotetaan OKM:n 
rahoittamaa Tekijä-tukea liikkuvuuskulujen kattamiseen. 
Tuki olisi ympärivuotinen, avoin haku kiertuetoimintaa 
harjoittaville teattereille. Sen ensisijaisena kohderyhmänä 
olisi teatteri- ja orkesterilain ulkopuoliset teatterit ja 
ryhmät. Tukea voisi hakea etukäteen ja saada ennakko-
päätös tuen suuruudesta kiertuepaikkakuntien määrän 
ja työryhmän koon perusteella. Tuki perustuisi kevyeen 
laskutukseen todellisten kulujen mukaan. Yksittäisen tuen 
suuruus olisi 500–2500 euroa. Tukea hallinnoisi Taiteen 
edistämiskeskus. 

Tuki on kannatettava vaihtoehto niille toimijoille, 
jotka tuottavat satunnaisesti teattereiden väliseen yhteis-
työhön perustuen kiertue-esityksiä, ja joiden teosten 
kysyntä perustuu ns. ”nosteeseen”. Tekijä-hankkeen 
selvitystä 2013 varten haastatellut teatterijohtajat kertovat 
esityksen nosteen eli suosituksen ja aikaisemman menes-
tyksen lisäävän esityksen kiinnostavuutta ja helpottavan 
valituksi tulemista. Haastatellut myös tukivat ajatusta siitä, 
että tukea kiertuetoimintaan jaettaisiin kysyntälähtöisesti. 
Tämä tukee nykyistä linjausta, jossa ostopäätökset tehdään 
tunnettavuuden ja ”nosteen” pohjalta.33 

Muun kotimaisen kiertuetoiminnan kohdalla, joka 
edellyttää pitkäjänteistä yhteistyötä ja paneutumista tämän 
ydintehtävän toteuttamiseen, tämänkaltainen liikkuvuus-
tuki ei kuitenkaan ole riittävä ratkaisu. 

32 Mallia kiertuetuen kehittämiseen voidaan ottaa ruotsalais-tanskalaisesta 
yhteistuotanto- ja kiertuemallin esittelemistä rahoitusvaihtoehdoista. Mallia 
laajennetaan tulevan vuoden aikana Norjaan http://www.kompas1.dk/english/.

33 Taiteilijoiden saama mediajulkisuus sekä teatterialan sisäinen arvostus ja 
hierarkia rakentavat esityksen arvon eli nosteen. Näin tapahtuu siksi, ettei 
kummallakaan osapuolella ole varoja yhteistyön markkinointiin ja muihin yleisön 
tietoisuutta lisääviin toimiin. 

Kehittämisehdotus:

•	 Valtion harkinnanvarainen toiminta-avustus 
ammattiteattereille turvataan ja sen määrä 
säilytetään vähintäänkin nykyisellä tasollaan 
(n. 2,8 milj.). 

Kehittämisehdotus:

•	 Luodaan kiertuetuki, jolla tuetaan satunnaista 
vierailu- ja kiertuetoimintaa.

Kuva 11. Improvisaatioteatteri Stella Polaris
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Kehittämistuki

Suomalaiset ammattiteatterit poikkeavat sekä rakenteelli-
sesti, tavoitteiltaan että toiminnallisesti suuresti toisistaan. 
Lähes kaikki ammattiteatterit joutuvat ja haluavat kehittää 
toimintaansa niin, että se vastaa paremmin erilaisten 
yleisöjen tarpeisiin. Teatterin saavutettavuuden lisääminen 
edellyttää toisaalta teattereiden erikoistumista ja toisaalta 
teattereiden toiminnan laajentamista uusille palvelualueille. 

Jos kiertuetoiminta osoittautuu sekä yleisölle merkit-
täväksi että teattereille taloudellisesti kannattavaksi 
toiminnaksi, tarvitaankin keinoja teatterin tai ryhmän 
”rantautumiseen” paikkakunnalle pidemmän esitysjakson 
ja työpajojen avulla. Tässä toimintamallissa vastaanottaja 
sitoutuu pitkäjänteisempään yhteistyöhön yksittäisten 
pistokeikkojen sijasta. Se edellyttää kuitenkin 

 – esityksiä tarjoavien teattereiden rakenteiden ja toimin-
tavalmiuksien parantamista, 

 – tukea, joka suuntautuu useammalle vuodelle, 
 –  tukea, joka sisältää normaalien matka- ja majoitus-

kulujen lisäksi mahdollisuuden yleisötyön, markki-
noinnin, käännöstyön, verkostoitumisen, pitkäaikaisten 
majoituskulujen ja tuotantovalmistuista aiheutuvien 
matkakulujen kustannuksien kattamiseen, sekä 

 – tukea tuotantoportaan palkkakulujen kattamiseen. 

Nämä edellytykset merkitsevät sitä, että yksittäisten 
teattereiden toimintaa ja rakenteita tulisi kehittää 
aktiivisesti nykyistä paremmin yhdistys- ja osuuskunta-
muotoisille toimijoille sopivilla pitkäjänteisillä työelämän 
kehittämistuilla. 

Teatteri- ja orkesterilain ulkopuolella toimiville 
ammattiteattereille ei ole olemassa niiden toimintaa 
ja tarpeita vastaavia työelämän kehittämistukia.34 
Pienet ammattiteatterit eivät ole voittoa tavoittelevia 
yrityksiä, kuten tukikriteereissä usein määritellään 
(esim. TE-keskuksen myöntämät tuet). Lisäksi pienten 
ammattiteattereiden toimintaresurssit ovat liian niukat 
EU-hankkeiden hallinnointiin, koska niissä syntyneet 
kustannukset korvataan hakijalle vasta jälkikäteen.

Teatteri- ja orkesterilain ulkopuolisten ammattite-
attereiden omarahoitusosuuksien kasvua tulee parantaa 
erilaisin teattereiden rakenteellista ja toiminnallista 
kehittämistä tukevin toimin sekä kehittämällä uusia 
tukijärjestelmiä. Toimintamahdollisuuksien paran-
tuminen edellyttää teattereiden toimintaprofiilien 
ja –tehtävien tarkentamista ja terävöitymistä niin, että 
niiden erityislaatuisuus selkeytyy. Teatteritaiteen kentän 
monimuotoisuutta on sen rikkaus, jota tulee korostaa 
ja terävöittää niin teattereiden peruspalveluiden eli 
esitysten osalta kuin myös niiden tuottamien muiden 
palveluiden osalta. 

Toimintamahdollisuuksien parantamisen lähtökoh-
tana toimii teattereiden nykyisen toiminnan ja sen tarjo-
amien mahdollisuuksien tukeminen sekä kehittäminen. 
Teatteri- ja orkesterilain ulkopuolisen teatterikentän 
toimintamahdollisuuksien parantaminen merkitsee 
samalla sen taiteellisen, tutkimuksellisen, sovellettavuuden 
ja kansainvälisen yhteistyön arvon korostamista.  

34 Kiinteiden ammattiteattereiden kohdalla kehitystoiminnan mahdollistaa OKM:n 
jakamat harkinnanvaraiset määrärahat: 

 - Kulttuuritilojen peruskorjaukset ja perustamishankkeet (esim. tilojen esteettö-
myyden toteuttaminen)

 - Valtionosuuden piirissä olevat valtakunnalliset tai alueellisesti merkittävät 
teatterit tai orkesterit ja teattereiden tai orkestereiden kehittämishankkeet

Kuva 12. Teatteri Avoimet Ovet: ”Pelon maantiede”, kuva Mitro Härkönen
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Tuota kehittämistyötä varten tarvitaan valtion uusi 
kehittämistuki, jolla teatterit voivat kehittää toimintaansa 
kokonaisvaltaisesti (rakenteellinen ja toiminnallinen 
kehittäminen) ja saada asiantuntijakonsultaatiota. 
Kehittämistuki on teatterin saavutettavuutta parantava 
tukitoimi, jonka tavoitteena on vähentää taiteen alueel-
lista epätasa-arvoa ja luoda katsojille mahdollisuus 
entistä monipuolisempaan taidetarjontaan. Se kehittää 
teatteri- ja orkesterilain ulkopuolisia teattereita ja ryhmiä 
niiden omien kehittämistavoitteiden mukaisiksi toimi-
joiksi. Kehitystä suuntaa ajatus omarahoitusosuuden 
kasvattamisesta, teattereiden rakenteiden ja liiketoi-
minnan kehittämisestä sekä taiteilijoiden entistä parem-
masta työllisyydestä. 

Kehittämistuki rahoitetaan eri ministeriöiden poik-
kisektoriaalisella tuella. Se tarjoaa teatterille lyhytaikaisen 
rahoituksen, jonka avulla sekä mitataan sen toiminnan 
kehittymistä, tavoitteellisuutta, kysyntää että kykyä luoda 
uudenlaista taidetta. 

Kehittämisessä tähdätään myös suomalaisen teatterin 
rakenteiden ja toiminnan uudistamiseen. Pilotoimalla 
uudenlaisia toimintamalleja ja –rakenteita luodaan pohja 
tulevaisuuden teatterille, jossa katsojan tarpeet tulevat entistä 
tehokkaammin täytettyä. Siksi ohjelmassa parannetaan 
myös teatteri- ja orkesterilain ulkopuolisten teattereiden ja 
ryhmien mahdollisuuksia täyttää lain piiriin pääsemisen 
kriteerit. Eri rahoitusjärjestelmään siirtyminen helpottuu, ja 
harkinnanvaraisen tuen saajien keskuuteen saadaan kauan 
odotettua liikettä (uusien tekijöiden tukeminen). 

Tavoitteena on teatterikohtaisesti kahdeksan vuotta 
kestävä ohjelma, jonka aikana teatteri toteuttaa kehittämis-
suunnitelmaansa. Teatterin tavoitteena on kehittää omara-
hoitusosuuttaan (ei siis täysi omavaraisuus). Ohjelmaan 
pääseminen edellyttää teatterilta ymmärrystä toiminnan 
tavoitteellisuudesta. Tuota tavoitteellisuutta voidaan 
arvioida teatterin itse laatimien laatumittareiden avulla. 
Teatterin pelkkä olemassa olo tai selviytyminen hengissä 
eivät ole enää riittäviä kriteerejä kehittyvälle toiminnalle, 
vaan ohjelma pyrkii myös erottamaan ne toimijat, jotka 
pystyvät vastaamaan ajan haasteisiin ja katsojien muuttu-
viin tarpeisiin. 

Kehittämistuen piiriin pääseminen edellyttää teatte-
rilta tai ryhmältä 

 – visioitua kehittämissuunnitelmaa (8 toimintavuotta),
 – pitkäjänteistä toimintasuunnitelmaa (8 

toimintavuotta), 
 – liiketoimintasuunnitelmaa, ja 
 – saavutettujen tavoitteiden arviointia.

Kehittämiseen osallistuminen edellyttää

 – lisäresursseja suunnittelutyöhön,
 – suunnittelutyöhön varattua jaksoa, jolloin teatterilla ei 

ole normaalia esitys- tai harjoitustoimintaa,
 – teatterin hallituksen sitoutumista (palkkiot hallitus-

työskentelystä), ja
 – teatterin toiminta-avustuksen pysymistä samalla 

tasolla koko ohjelman ajan (mahdollinen 
indeksikorotus). 

Kehittämisen toteutus:

1) Ohjelmaan valitaan 2 teatteria kolmen vuoden välein. 
2) Ohjelmassa rakennetaan teatterin kanssa yhteistyössä 

laadulliset ja määrälliset mittarit, joiden avulla kehit-
tymistä arvioidaan.

3) Kehittämistuki pienenee 4 vuoden jälkeen vuosittain 
kumulatiivisesti

4) Kahdeksan vuoden kehittämisen jälkeen arvioidaan 
teatterin tilanne, tavoitteiden saavuttaminen ja tule-
vaisuuden julkisen tuen tarve.

Kehittämistuki perustuu vuosittain tapahtuvaan arvioin-
tiin, jossa teatterin kehitystä ja kehittämissuunnitelman 
seuraamista valvotaan.  Yhtenä tärkeimmistä toiminta-
kriteereistä on teatterin kysyntä ja sen toiminnan laajuus. 
Jos teatteri ei saavuta tavoitteitaan ja saa toimintaansa 
organisoitua, se menettää ohjelman päätteeksi harkin-
nanvaraisen avustuksensa. Tavoitteiden saavuttaminen 
merkitsee puolestaan sitä, että teatteri täyttää vos-järjes-
telmän kriteerit, ja toimii esimerkillisesti tulevaisuuden 
teatterina. Sen harkinnanvarainen toiminta-avustus on 
pienempi kuin aiemmin, ja se tuottaa isomman osan 
toiminnastaan omarahoituksen turvin. Näin saadaan 
mahdollisesti myös harkinnanvaraisen tuen jakoon vaih-
tuvuutta ja tilaa uusille tulokkaille.

Kehittämistuet suunnataan mm. seuraaviin 
kehityskohteisiin: 

1) Kansainvälinen toiminta, 
2) tutkimuksellinen teatterityö, 
3) erityisryhmien huomioiminen (myös soveltava 

teatteri), 
4) lasten ja nuorten teatteri,
5) kotimainen kiertuetoiminta, ja 
6) rakenteellisten uusien toimintamallien kehittäminen. 

Ohjelmaa ei voi toteuttaa hankemuotoisena, koska yksi-
kään hankerahoitus ei tällä hetkellä pysty tukemaan näin 
pitkäjänteistä kehittämistyötä. Sen toteuttamisessa voidaan 
kuitenkin huomioida myös yksityisten säätiöiden mahdol-
linen yhteistyökumppanuuteen liittyvä tuki ohjelmalle 
(yksityisten säätiöiden ja valtion yhteistyö).

Kehitysehdotukset:

•	 Harkinnanvaraisen tuen rinnalle kehitetään eri 
hallinnonalojen (OKM ja TEM) poikkisektorisella 
rahoituksella uusi kehittämisohjelma, jolla 
tuetaan teatterilain ulkopuolella toimivien teat-
tereiden rakenteiden ja toiminnan kehittämistä. 
Kehittämisohjelmassa parannetaan pienten 
ammattiteattereiden toiminnan tuotteista-
mista, markkinointia ja tiedotusta sekä muuta 
rakenteellista kehittämistä. Ohjelma sisältää 
sekä toiminnan rahoituksen kehittämiseen liit-
tyvää konsultointia että toiminnan kehityksen 
seurannan. (esimerkkinä Norjan malli)

•	 Kehittämisohjelma suunnataan jo toimintansa 
vakiinnuttaneille, teatteri- ja orkesterilain 
ulkopuolella toimiville pienille ja keskisuurille 
teatteriteattereille.



Sa
av

ut
et

ta
vu

ut
ta

 e
di

st
äv

ät
 ra

ho
itu

s-
 ja

 tu
ki

m
uo

do
t

2
7

S
uo

m
al

ai
se

n 
te

at
te

rin
 k

eh
itt

äm
is

oh
je

lm
a 

2
0

1
3

Kuntien tuki saavutettavuuden 
edistämiseen

Jos esityksien ja teatterillisten tapahtumien ostajat ovat 
terveys-, sosiaali-, kasvatus- yms. alojen toimijoita, kier-
tuetoiminnan kehittämisessä nousevat esille seuraavat 
kysymykset35:

 – Onko tilaajilla varaa tilata ammattiteatteria, joka 
maksaa työehtosopimusten mukaiset palkat? Johtuuko 
kiertuetoiminnan vähyys ainoastaan siitä, ettei 
mahdollisilla tilaajilla ole rahaa ostaa liian kalliita 
esityksiä?

 – Voidaanko kehittää rahoitusjärjestelmä, joka tukisi 
esitysten ostajia?  

Norjassa lasten- ja nuortenteatterin kiertuetoiminnan 
haasteisiin on vastattu kehittämällä ns. Kulttuurireppu- 
järjestelmä.36 Sen tarkoituksena on tarjota jokaiselle 
peruskoululaiselle (6–19 v.) mahdollisuus kohdata 
ainakin neljä kulttuurielämystä vuodessa. Järjestelmä 
kattaa kaikki taiteenalat. Sen ylläpitäminen maksaa 
valtiolle 20-23 miljoonaa euroa vuodessa. Kunnalliset 
paikallishallinnot koordinoivat kiertueita. Jos 
Kulttuurirepun kaltaista mallia sovelletaan Suomeen, 
uusien tukimuotojen kehittämisessä kunnat ovat 
ratkaisevassa asemassa. Nykyisessä talouspoliittisessa 
tilanteessa niiden harteille ei kuitenkaan voi sysätä tätä 
tehtävää kokonaisuudessaan. Uusien tukimuotojen 
kehittäminen ja taiteen välittäminen edellyttävät valtion 
ja kuntien yhteistyötä. 

Koska osa kiertuetoimintaa harjoittavista toimijoista 
on yksittäisiä pistokeikkoja tekeviä freelancetaiteilijoita, 
herää kysymys myös teosten välittäjätahoista (esim. 
alueelliset taidetoimikunnat). Sen ratkaiseminen edellyttää 
muiden maiden kiertuetoimintamallien ja –rakenteiden 
tutkimista ja niiden hyvien mallien hyödyntämistä.37 
Koska maiden väliset erot kulttuuritoimijoiden rahoituk-
sessa ja toimintamahdollisuuksissa ovat suuret, eri mallien 

35  Kiertuetoiminnan kehittämisestä on tehty monia selvityksiä ja hankkeita, joilla 
tuotannollisia haasteita on pyritty ratkaisemaan. Näiden tuloksia odotellessa 
voidaan kuitenkin tarkastella kiertuetoimintaa puhtaasti teatterin näkökul-
masta ja tekijöiden kokemuksiin pohjautuen. Esimerkiksi KUULTO – Kuntien 
kulttuuritoiminnan kehittämishankkeen tavoitteena on lisätä kansalaisten 
kulttuuripalveluiden saatavuutta sekä vaikutusmahdollisuuksia toiminnan 
ja palvelujen kehittämisessä: ”Hankkeen keskiössä on erilaisten toimintako-
keilujen käynnistäminen eri puolilla Suomea. Niiden päämääränä on luoda 
kestäviä, eri toimijoiden yhdessä kehittämiä palveluiden tuotantotapoja ja 
-malleja, joita voidaan tulevaisuudessa ottaa käyttöön myös muissa kunnissa 
ja alueilla. Hanke myös selvittää kulttuuripalvelujen nykyistä asemaa ja saavu-
tettavuutta kunnissa sekä kartoittaa käytössä olevia, uudenlaisia palveluiden 
tuotantomalleja.”

36 http://denkulturelleskolesekken.no/. Norjan Kulttuurirepun kaltaisia järjes-
telmiä on Suomen kunnissa yhä enenevässä määrin. Esimerkiksi Espoossa 
on KULPS! (kulttuuri- ja liikuntapolku koululaisille), joka takaa maksuttomat 
kulttuurivierailut tai -elämykset (myös liikunta) kaikille Espoon peruskoulu-
laisille. Espoon mallissa on yhdistetty liikunta ja kulttuuri, mutta esimerkiksi 
Turussa Kulttuuripolku keskittyy vain kulttuuriin (http://www.kulttuuripolku.fi/) 
Espoon KULPS!:sta lisätietoa näistä linkeistä:
http://www.espoo.fi/fi-fi/kulttuuri_ja_liikunta/kulttuuri/Kulttuuria_erityisryhmille/KULPS

http://www.espoo.fi/fi-fi/kulttuuri_ja_liikunta/kulttuuri/Kulttuuria_erityisryhmille/KULPS/Kulttuuripolku

37 Esimerkiksi Tanskassa on kehitetty kiertueverkosto (http://www.kunst.dk/
scenekunst/turne-voksenteater/netvaerk-for-turneteater-for-voksne/), jossa 
verkosto valitsee kiertävät esitykset. Esityksiä tuottavilta teattereilta vaadi-
taan vähintään 20 esityskertatilausta, jotta teatteri pääsee mukaan listalle. 
Esitysten kuluista katetaan max. 13.000 DK + 3000 DK markkinointiin = max 
16.000 / tuotanto ja max 50% kuluista. Lisäksi esityksiin liittyy tappiotakuu.

soveltamisessa tulee huomioida maiden väliset kentän 
rakenteelliset ja rahoitukselliset erot. 

Teatterin saavutettavuuden lisäämistä pohdittaessa 
on kuitenkin huomioitava muutkin mahdollisuudet kuin 
vierailu- tai kiertuetoiminta. Kuntien tuen kehittäminen 
pienille ammattiteattereille ja ryhmille kannustaisivat 
mahdollisesti näitä sijoittumaan pysyvästi pääkaupunki-
seudun ulkopuolelle. 

Kuntaliiton julkaisemassa Kuntien kulttuuritoiminta 
lukujen valossa – Kulttuuritoiminnan kustannukset 25 
kaupungissa vuonna 2010 –julkaisusta käy ilmi, että 
monissa kunnissa kuntien ylläpitämät omat kunnalliset 
kulttuuripalvelut vievät suurimman osan (vähintään 50 %) 
kulttuuribudjetista, enimmillään jopa 98 %. Näitä palve-
luita ovat kirjasto, museot, orkesteri ja paikallinen yksi-
tyinen tai kunnallinen teatteri. Tämän ”neliapilan” ylläpi-
täminen on tärkeää, mutta samalla se merkitsee sitä, ettei 
palveluja täydentäviä yksityisiä toimijoita pystytä tuke-
maan niiden tarpeita vastaavasti. Onkin tärkeää pohtia 
keinoja pienten yksityisten taidetoimijoiden tukemiseksi 
entistä paremmin ja selvittää kuntien kulttuuritoiminnan 
kehittämisen tarpeita. Samoin on tärkeää kartoittaa miten 
kuntien välisellä yhteistyöllä voidaan tulevaisuudessa 
saavuttaa kuntalaisille entistä monipuolisempia palveluita. 

Kehitysehdotukset:

•	 Kehitetään valtakunnallinen tukirahoitus 
esitysten ostamiseen. 

•	 Kehitetään kuntien tukea pienille ammattiteat-
tereille ja ryhmille.

Kuva 13. Oblivia: ”Entertainment Island”, kuva Eija Mäkivouti
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Valtionosuusjärjestelmän 
turvaaminen ja kehittäminen

Teatterin saavutettavuuden parantamisen näkökulmasta 
on myös tärkeää säilyttää kiinteiden teattereiden toimivuus 
ja kattava valtakunnallinen teatteriverkosto. Vos -järjes-
telmän säilyttäminen ja sen kehittäminen ovat lähtökohta, 
josta tulee pitää kiinni. Valtionosuutta saavien teattereiden 
kykyä vastaanottaa esityksiä ja toimia alueellisten tapahtu-
minen yhteistyökumppaneina tulee kehittää. 

Monet valtionosuusjärjestelmän piirissä toimivat 
teatterit kamppailevat jatkuvassa selviytymisen kierteessä. 
Vaikka valtio korjasi kustannusvajaavuutta valtionosuus-
uudistuksella vuosina 2008-2010, henkilötyövuosien 
määrä ei edelleenkään vastaa teattereiden todellisia 
kustannuksia. Valtiontalouden suhdanteen käännyttyä 
jälleen laskusuuntaiseksi teatteri- ja orkesterilain valtion-
osuuspottiin on tehty välittömästi sekä leikkauksia että 
indeksijäädytyksiä, jotka vaikuttavat teattereiden kykyyn 
sekä työllistää että turvata työpaikkoja. Lisäksi järjestel-
mässä teatteri menettää henkilökustannusten vähentyessä 
henkilötyövuosiaan, mutta kustannusten noustessa mene-
tettyjä henkilötyövuosia ei kuitenkaan välttämättä korvata.  

Vos -teattereiden rahoituksen kannustusavustuksen 
mahdollisissa kriteereissä (esitysmäärät, kävijät, koulutus, 
vierailut, vierailuesitykset, yleisötyö, lastenesitykset, jne.) on 
paljon kannatettavia ja kehityskelpoisia tavoitteita, joita tarvi-
taan tulevaisuudessa teattereiden saavutettavuuden ja laadun 
parantamiseksi. Teattereiden toimintaresurssit eivät kuiten-
kaan nykyisellä tasollaan tue tällaista kehitystä, vaan näiden 
tavoitteiden saavuttaminen edellyttäisi erityisrahoitusta.

Jos vos -järjestelmää lähdetään kehittämään suun-
taan, jossa teattereiden toimintaa arvioidaan erilaisten 
mitattavissa olevien määrällisten kriteerien avulla, on 
tärkeää varmistaa, ettei näin luotu järjestelmä välillisellä 
ohjausvaikutuksellaan tarpeettomasti muuta nykyisellään 
hyvin monipuolista ja kirjavaa teatterikenttää. Erityisesti 
pienemmille teattereille, mutta tietyllä tapaa myös koko 
teatterikentälle on tyypillistä erikoistuminen näyttä-
mötaiteen eri osa-alueille ja profiloituminen lasten-, 
tanssi-, nukke-, komedia-, musiikki-, vierailu-, kiertue-, 
kansainväliseksi tai muun teatterin osa-alueen tai näitä 
elementtejä eri painotuksin yhdisteleväksi teatteriksi. 
Nämä teattereiden erityisosaamisen ja kokemuksen myötä 
syntyneet painotukset ovat kotimaiselle näyttämötaiteelle 
rikkaus, joka on huomioitava mahdollista arviointijär-
jestelmää kehitettäessä. Kunkin teatterin toimintaa tulisi 
ensisijaisesti arvioida suhteessa sen toteuttamaan kulttuu-
ripalvelutehtävään ja sille asetettuihin tavoitteisiin, jotka 
voivat olla hyvin erilaisia erityyppisissä teattereissa.

Jos osana järjestelmän kehittämistä teattereiden 
toimintaa ryhdytään arvioimaan myös sellaisten tehtävien 
osalta, jotka edellyttävät niiltä suhteessa nykyiseen toimen-
kuvaan uutta palvelu- ja tuotekehittelyä, on tällaiseen 
toimintaan taattava riittävät resurssit ja huomioitava, että 
teatterit tarvitsevat toimenkuvan kehittämiseen aikaa. 
Teattereiden lähtökohdat esimerkiksi yleisötyön kehittä-
misen osalta saattavat olla hyvin erilaiset riippuen kyseisen 
toiminnan resursoinnista tähän mennessä. Jos teattereilta 
edellytetään osana arviointijärjestelmän kehittämistä 
muun kuin perinteisen näyttämötaiteen keinoin toteutet-
tavien palvelutehtävien toteuttamista, on syytä arvioida 
alueellisesti kyseisten palvelujen tarpeet ja teattereiden 
tarvitsemat resurssit tämän tehtäväalueen hoitamiseksi.

Edellä esitettyjen argumenttien perusteella on selvää, 
että mahdollinen vos -järjestelmän kehittäminen edellyttää 

teatteritaiteen ja -kentän asiantuntemusta. Keskeiseksi kysy-
mykseksi nouseekin miten tämä asiantuntijuus varmistetaan.

Vos -järjestelmän kehittämistä on tarkasteltava myös 
sen piiriin pyrkivien toimijoiden näkökulmasta. Nykyinen 
vos -järjestelmä perustuu kunnallisen teatterin toiminta-
malliin ja –tavoitteisiin. Se ei sellaisenaan palvele hyvin 
niitä teattereita, joilla on erityistehtävä tietylle kohderyh-
mälle palveluja tuottavana tai tiettyä taidemuotoa kehittä-
vänä organisaationa. Vos -järjestelmää tulisikin tarkastella 
teatterikentän moninaisuuden näkökulmasta ja kartoittaa 
sen toimivuutta erilaisten toimijoiden kehityksen tukijana. 
Keskeiseksi kysymykseksi nouseekin se voiko yksi pitkä-
aikaisen tuen tarjoava rahoitusjärjestelmä palvella teatte-
reiden kehittymistä organisaatioina ja taiteen uudistumista 
vai tarvitaanko rinnalle toinen tukimuoto.  

uusi rahoitusjärjestelmä

Vuonna 2009 valtion teatteri- ja orkesterilain piiriin (vos) 
hakeneista ammattiteattereista vain kahden katsottiin 
täyttävän sen kriteerit eli pystyvän täyttämään työnan-
tajavelvoitteensa ja maksamaan työehtosopimusten (tes) 

Kehitysehdotukset:

•	 Turvataan nykyinen rahoitusjärjestelmä.

•	 Lisätään henkilötyövuosien määrää määrä-
tietoisesti niin, että uusia teattereita voidaan 
tulevaisuudessa nostaa teatteri- ja orkesteri-
lain piiriin ilman, että jo vos-tuen piirissä olevat 
teatterit menettävät mahdollisuuden henkilö-
työvuosien korotukseen henkilökustannusten 
noustessa.

Kuva 14. Universum: ”Troja Mutanens hjärtbesvär”, kuva Joakim Groth
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 – teatteritoimintaa tukeva muu palvelutoiminta edel-
lyttää uuden työvoiman palkkaamista, mihin uusilla 
teattereilla ei ole resursseja, ja

 – palvelutoiminta on usein asiakkaiden tarpeiden 
mukaan räätälöityä työtä, jonka suunnittelusta 
aiheutuu suurin osa kustannuksista. Palveluiden 
hinnat nousevat tällöin asiakkaiden maksukyvyn 
ulottumattomiin.

Komedia ja musikaalit ovat ainoat teatteritaiteen muodot, 
joiden tuottaminen voi joissain tapauksissa olla kannat-
tavaa ilman julkista tukea.  Tulevaisuudessa tulisikin 
huolehtia, että vos-lain piiriin pääsevät teatterit edustavat 
marginaalista teatteritaidetta. Näin tuetaan taiteen 
monimuotoisuutta. 

Kehitysehdotukset:

•	 Kartoitetaan uuden rahoitusjärjestelmän 
kehittämisen tarpeita. Kartoituksen pohjalta 
pilotoidaan uusi rahoitusjärjestelmä, jossa jo 
toimintansa vakiinnuttaneet ammattiteatterit 
voivat saada pysyvää valtion tukea. 

•	 Varataan uutta järjestelmää varten vähintään 
2,5 miljoonaa euroa (harkinnanvaraisen tuen 
määrä säilyy siis ennallaan), ja sen piiriin 
nostetaan ensi vaiheessa 10 - 12 suurinta 
teatteri- ja orkesterilain ulkopuolella toimivaa 
ammattiteatteria. 

mukaista palkkaa työntekijöilleen. Tilanne on tuttu jo 
pitkältä ajalta. Ilman jatkuvaa, turvattua rahoitusta tämän 
kriteerin täyttäminen on teatteriryhmille erittäin vaikeaa. 
Tilanteen korjaamiseksi on harkittava uudenlaisia ratkai-
suja rahoitusjärjestelmän kehittämiseksi.

Ammattiteatterikentän rahoituksen parantaminen 
merkitsee uudenlaisten rahoitusmallien kehittämistä ja jo 
olemassa olevien parantamista vastaamaan teattereiden 
kehittämisen tarpeita. Tavoitteeksi ei asetu kaikkien toimi-
joiden kohdalla pääsy vos -lain piiriin, vaan uudenlaisen 
pitkäjänteisen rahoitusmallin kehittäminen, teattereiden 
omarahoitusosuuden kasvattaminen sekä toiminnan 
kehittämisen että laaja-alaista yhteistyötä tukevien uusien 
rahoitusmuotojen avulla. 

Ehdotettavan uuden rahoitusjärjestelmän tavoitteena 
on jo pitkään toimineiden ammattiteattereiden työn-
antajavelvoitteiden hoitaminen tes –tasolle nykyisten 
vakiintuneiden työntekijöiden osalta ja uuden työvoiman 
palkkaamisen mahdollistaminen.

Nykyiset tukijärjestelmät eivät tunnista ja kohtaa teatte-
ritaiteen tekemisen uusia muotoja. Tarvitaan taiteen moni-
muotoisuutta vaaliva ja pysyvä rahoitusjärjestelmä, joka voi 
tukea myös nuoria, taiteellisesti spesialisoituneita teattereita.  

Teatterilain ulkopuolella toimiviin teattereihin on 
viime aikoina kohdistunut odotuksia uudenlaisten rahoi-
tuslähteiden löytämiseen julkisen tuen lisäämisen sijasta 
sekä yritystoiminnan kasvattamisesta.  Odotukset ovat 
epärealistisia, koska

 – uudenlaisia rahoituslähteitä teatteritaiteelle ei ole 
löydetty tiettävästi missään päin maailmaa,  

 – pienet teatterit eivät voi toimia yrityspohjaisina 
(katsomot ovat aivan liian pienet lipputulojen 
kerryttämiseen ja tuotantokustannukset korkeat 
suhteessa toiminnan volyymin kasvattamisen 
mahdollisuuksiin), 
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osaamisen
kehittäminen

Taiteilijoiden ja teattereiden koulutukseen osallistumista 
rajoittavat heikot taloudelliset resurssit, kiireinen työtahti, 
koulutusmäärärahojen puute ja ruotsinkielisen koulu-
tuksen puuttuminen. 40

Esittävien taiteiden ala muuttuu kuitenkin koko ajan 
yhteiskunnallisten muutosten, tekniikan kehittymisen, 
tiedon lisääntymisen, jne. vuoksi. Muutokset edellyttävät 
alan täydennyskoulutuksen kehittämiseltä teattereiden 
henkilöstön koulutustarpeiden huomioimista seuraavasti41:

 – liiketoiminta- ja yrittäjäosaaminen
 – tuotantoprosessien tuntemus
 – uudet IT –sovellukset luovassa työssä ja 

yrittäjätoiminnassa,
 – lakiasiat: tekijänoikeus- ja sopimuslainsäädäntö ja 

–käytännöt
 – markkinointi- ja mainonta: erityisesti oman osaa-

misen markkinointi
 – yleisöanalyysit
 – kansainväliseen liiketoimintaan liittyvä osaaminen
 – tuotekehittely
 – tuote- ja palvelukonseptointi
 – ammatillisen identiteetin profilointi
 – verkottuminen ja sosiaaliset vuorovaikutustaidot
 – varsinaisella sisältötuotannolla ja taiteellisilla arvoilla 

kilpailu
 – yleisöosaaminen
 – substanssiosaaminen
 – teknologinen osaaminen

40 Menestyksen jonglöörit – luovien alojen täydennyskoulutus ja sen arvo, 
esiselvitys, IADE:n julkaisusarja 1/2007. Taidealojen erityispätevyyspaletti. 
Taidealojen yliopistollisen erikoitumiskoulutusten yhteisiä suuntaviivoja 
hahmottelemassa (Hankkeen loppuraportti 2013).

41 Menestyksen jonglöörit – luovien alojen täydennyskoulutus ja sen arvo, 
esiselvitys, IADE:n julkaisusarja 1/2007.  Taidealojen erityispätevyyspaletti. 
Taidealojen yliopistollisen erikoitumiskoulutusten yhteisiä suuntaviivoja 
hahmottelemassa (Hankkeen loppuraportti 2013).

Teatterin korkea taiteellinen laatu ja monimuotoisuus 
syntyvät teatterikentän eri ammatti-ihmisten osaamisesta 
ja sen jatkuvasta kehittämisestä.  Osaaminen muodostuu 
taiteilijoiden ja teatterin muiden työntekijöiden ammatil-
lisesta peruskoulutuksesta, suoritetuista tutkinnoista, sekä 
toisaalta käytännön teatterityössä opituista taidoista sekä 
erikoistumis- ja täydennyskoulutuksesta. Työyhteisöillä/
työnantajilla on vastuu kehittää ja ylläpitää työnteki-
jöidensä taitoja.

Taiteellisen ja tuotannollisen työn sekä pedagogisten 
ja hyvinvointipalveluiden toteuttaminen synnyttävät 
erilaisia osaamistarpeita, mm. seuraavia38:

 – luovan työn tekijöiden yksilöllinen taideosaaminen,
 – taiteenalan ammattikunnan asemaa ja näkyvyyttä 

edistävä osaaminen,
 – taiteen välittäjäportaaseen liittyvä toiminta,
 – taiteen soveltaminen: osaaminen, joka yhdistää taiteen 

ja kulttuurin ammattilaiset vahvemmin teolliseen 
tuotantoon ja palveluihin edistäen yleistä taloudellista 
kasvua ja työllisyyttä,

 – taidelaitoksen, taideorganisaation tai taiteellisen 
prosessin/tapahtuman johtaminen.

Koulutusta suunniteltaessa onkin huomioitava taiteili-
joiden ammatillisen toiminnan erityispiirteet39:

 – satunnaiset työsuhteet (työttömyysjaksot ja tulojen 
epäsäännöllisyys, työsopimusten lyhytaikaisuus, jous-
tavuuden vaatimus, projektikohtainen työskentely),

 – moniammatillisuus,
 – moniosaamisen ja muiden taiteellista työtä sivuavien 

töiden hallinnan tarve,
 – yrittäjämäinen toimintatapa ja itsen johtaminen,
 – työn ”paketointi”, ja
 – työn sosiaalinen ja maantieteellinen hajaantuneisuus.

38  Menestyksen jonglöörit – luovien alojen täydennyskoulutus ja sen arvo, esisel-
vitys, IADE:n julkaisusarja 1/2007.

39 Menestyksen jonglöörit – luovien alojen täydennyskoulutus ja sen arvo, 
esiselvitys, IADE:n julkaisusarja 1/2007. Taidealojen erityispätevyyspaletti. 
Taidealojen yliopistollisen erikoitumiskoulutusten yhteisiä suuntaviivoja 
hahmottelemassa (Hankkeen loppuraportti 2013)
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Näitä koulutustarpeita on käsitelty ja yritetty ratkaista 
eri yhteyksissä.42 Myös taidealojen erityispätevyyspaletti-
hankkeen loppuraportissa, jossa hahmotellaan taidealojen 
yliopistollisten erikoistumiskoulutusten yhteisiä suunta-
viivoja, katsotaan kehitystyön keskeiseksi lähtökohdaksi 
ratkaista juuri koulutukselliseen tasa-arvoon liittyvät haas-
teet (taiteilijoiden taloudellinen asema ja työmarkkina-
asema). Kuka kustantaa freelancetaiteilijan koulutuksen ja 
kenen tuella?

Taiteilijoiden ja muiden teatterialan työntekijöiden 
täydennyskoulutuksesta ja sen kehittämisestä ei tällä 
hetkellä käytännössä vastaa kuin Suomen Näyttelijäliiton 
alaisuudessa toimiva Ilmaisuverstas ry ja Tampereen 
Yliopiston Viestinnän, median ja teatterin yksikössä 
toimiva Tutkivan teatterityön keskus (T7).43 

Taiteellisen työn koulutus

Teatteritaiteen alalla on Suomessa vain yksi puhtaasti 
taiteellista henkilökuntaa palveleva, näyttelijöiden taiteel-
lista työtä tutkiva ja kehittävä sekä samalla täydennyskou-
lutusta tuottava yksikkö, Ilmaisuverstas ry. Sen esikuvana 
on toiminut amerikkalainen ”Actors studio”.44 Yhdistyksen 
toiminta tähtää entistä parempaan näyttelijäntyöhön sekä 
laadukkaampaan teatteri-, elokuva- ja tv-tuotantoon. 
Pyrkimyksenä on tarjota ja kehittää myös katsojille yhä 
laajempaa kulttuuritarjontaa. Ilmaisuverstas ry pyrkii 
toiminnallaan

 – tutkimaan näyttelijäntyötä ensisijaisesti näyttelijän 
näkökulmasta,

 – ylläpitämään ja hiomaan ammattitaitoa,
 – käytännön työn tuottaman kokemuksen jakamiseen ja 

analysointiin,
 – tarjoamaan näyttelijöille mahdollisuuden valmen-

tautua tulevaan työhön,
 – yhdistämään eri näyttelijäntyön foorumeissa työsken-

televiä näyttelijöitä,
 – yhdistämään eri koulutaustoja ja kansallisuuksia edus-

tavia ammattinäyttelijöitä Suomessa ja edistämään 

42 Taideyliopistojen yhdistymistä käsittelevässä ehdotuksessa nähdään uudis-
tuksen mahdollistavan uusien yhteistyöalueiden kehittämisen. Tällaisina 
yhteistyöalueina nähdään mm. tuottaminen, yleisötyö ja kuraattoritoiminta. 
Yhdistymisen tavoitteena on myös kehittää täydennyskoulutuksen ja avoimen 
yliopiston yhteistyömuotoja vallitsevien toimintaedellytysten puitteissa. 

 Opetus- ja kulttuuriministeriön Vapaan kentän ammattilaisryhmien toiminta-
edellytysten parantamista käsittelevässä selvityksessä ehdotetaan eri taiteen-
alojen tutkintoon johtavaa ja täydennyskoulutusta kehitettävän siten, että tuot-
taja- ja yrittäjäosaaminen sisältyy riittävissä määrin koulutusohjelmiin. Osaksi 
tutkintoon tähtäävää koulutusta tulisi sisällyttää tuottaja- ja yrittäjäosaamisen 
opintojaksot. Täydennyskoulutuksen osalta työryhmä katsoi keskeiseksi tavoit-
teeksi tuottaa kohtuuhintaista, taiteilijoiden saavutettavaa koulutusta. Lisäksi 
selvitystä valmistellut ns. VARES-työryhmä esitti selvitettäväksi mahdolli-
suuksia käynnistää näyttämötaiteen täydennyskoulutuksen kehittämistä edis-
tävä 3-5-vuotinen pilottihanke (opintosisältöinä mm. liiketoiminta ja yrittäjä-
osaaminen, tekijänoikeus- ja sopimuslainsäädäntö ja –käytännöt, markkinointi, 
tiedotus ja mainonta sekä tuote- ja palvelukonseptointi). Pääorganisoijiksi 
työryhmä esitti esim. Tampereen yliopistoa ja Teatterikorkeakoulua. Työryhmä 
katsoi myös Ilmaisuverstaan toiminnan kehittämisen potentiaaliseksi 
mahdollisuudeksi. 

43 Teatterikorkeakoulun osalta tietoja täydennyskoulutuksesta tai sen järjestä-
misestä tulevaisuudessa ei ole saatu taideyliopistojen yhdistymiseen liittyvän 
toimintamuutoksen takia.

44 Ilmaisuverstas ry on perustettu 25.3.2003.

moniäänisyyttä ja monikansallisuutta Suomen 
teatterikentällä,

 – ennaltaehkäisemään työttömyyden aiheuttamaa 
syrjäytymistä,

 – edistämään terveyttä ja hyvinvointia
 – tarjoamaan näyttelijöille työn ja sen tutkimisen kautta 

mahdollisuuden yhteisöllisyyden tuottamaan tukeen 
ja turvaan työprosessissa (sosiaalinen tuki),

 – luomaan mahdollisuuden uusien näyttelijäntyön 
tyylien ja taitojen kehittämiselle,

 – tarjoamaan ohjaajille/käsikirjoittajille mahdollisuuden 
tutkia työn alla olevien tekstien toimivuutta yhdessä 
näyttelijöiden kanssa, ja

 – suomaan mahdollisuuden näyttelijäntyön opiskelijoille 
seurata jo ammatissa toimivien näyttelijöiden työsken-
telyä harjoitusprosessin aikana,

 – lisäämään näyttelijäntyön arvostusta sekä alan sisällä 
että sen ulkopuolella.

Ilmaisuverstaan toiminnan haasteina ovat olleet sen 
vähäiset taloudelliset resurssit ja rahoituksen perus-
tuminen pääosin kohderahoitukseen.  Tulevaisuuden 
suunnitteleminen ja toiminnan vakiinnuttaminen 
edellyttäisivät taloudellisia lisäresursseja ja lisätyövoiman 
hankkimista.

Ilmaisuverstaan toimintaan osallistuu useita satoja 
näyttelijöitä. Tarve pitkäjänteisemmälle näyttelijäntyön 
täydennyskoulutukselle on silti olemassa, ja taiteilijoiden 
työnkuvan kehittyessä myös tarve verkostoitua sekä 
kotimaassa että kansainvälisesti on suuri. Lisäksi teatteri 
taidemuotona jatkaa kehitystään nykyteatterin ja esitystai-
teen keinojen suuntaan, mikä laajentaa myös taiteilijoiden 
taiteellisen työn osaamistarpeita. Tarvitaan siis entistä 
suurempaa panostusta sekä taiteilijan perustyön kehittä-
miseen että sen soveltamiseen. Nykyiset resurssit eivät tue 
tällaista kehitystä. 

Kehitysehdotukset:

•	 Lisätään Ilmaisuverstaan taloudellista tukea. 

•	 Kohdennetaan tukea yksittäisten taiteilijoiden, 
ammattiryhmien ja yhteisöjen osaamisen 
kehittämiseen, jotta freelancetoimijoiden 
koulutustarpeet tulevat huomioiduiksi. 

•	 Myös oppisopimuskoulutuksen kehittämistä 
tulisi tutkia ja sen mahdollisuuksia kartoittaa 
esim. erilaisina ESR-hankkeina. Tämä edel-
lyttää teatterialan ESR-hankkeita toteuttavien 
organisaatioiden taloudellisten toimintamah-
dollisuuksien tukemista niin, että ne voivat 
tulevaisuudessa vastata yhä useamman 
ESR-hankkeen toteutuksesta. 

•	 Kartoitetaan muiden hallinnonalojen 
mahdollisuuksia rahoittaa teatterialan 
täydennyskoulutusta.



O
sa

am
is

en
 k

eh
itt

äm
in

en
3

2
S

uo
m

al
ai

se
n 

te
at

te
rin

 k
eh

itt
äm

is
oh

je
lm

a 
2

0
1

3

Teatterikohtaisen 
täydennyskoulutuksen kehittäminen

Teatterikohtainen täydennyskoulutus perustuu ajatukseen 
tiimi- ja ryhmätyöskentelyn korostumisesta entisestään eri 
taiteenalojen ja ammattikuntien työkuvien rajojen hälven-
tyessä ja limittyessä toisiinsa. Monet taiteelliset ja tekniset 
innovaatiot edellyttävät useamman ammattikunnan 
yhteistyötä ja yhteistä visiota taiteellisesta kehityksestä. 

Toisaalta teatterikohtaisella täydennyskoulutuksella 
pyritään juuri teatterin toiminnan kehittämiseen. Tällöin 
päämääränä on teatterin alueellisen toiminnan ja palvelun 
tehostaminen (alueellinen tasa-arvo) ja yhteisöllisen 
asiantuntemuksen hyödyntäminen. Se perustuu yliopis-
tojen ja kentän väliseen vuoropuheluun ja yhteistyöhön. 
Yhteistyön keskeisinä toimijoina ovat:

•	 Yritysmaailma
•	 Teatterikenttä
•	 Koulutusyksiköt
•	 Tutkimusyksiköt

Tällaisen uuden täydennyskoulutusmallin toteut-
taminen edellyttää toiminta-ajatuksen pilotointia. 
Teatterikohtainen täydennyskoulutus on Tampereen 
yliopiston tutkivan teatterityön keskuksen (T7) 2013 
luonnostelema ja 2014 käynnistyvä pilottihanke, jonka 
tarkoituksena on tutkien, kartoittaen ja eri osapuolia 
sitouttaen kehittää teatteria omassa toimintaympä-
ristössään. Hanke uudistaa alan täydennyskoulutusta 
toteuttamalla räätälöityä täydennyskoulutustoimintaa 

teattereissa niiden omassa toimintaympäristössään. 
Erityisiä oppimistarpeita voidaan tarpeen mukaan 
huomioida toteutettavan myös muissa toimintaympäris-
töissä erityiseen ammattiosaamisen tähdäten lyhyempinä 
opetusjaksoina ammattiryhmittäin. 45

45  Tampereen yliopistossa toteutetun organisaatiouudistuksen myötä täydennys-
koulutuksen suunnittelu ja toteutus on ”jalkautettu” yksikkötasolle. Viestinnän, 
median ja teatterin yksikössä toimii kaksi aktiivista tutkimuskeskusta (COMET 
- Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus ja Tutkivan teatterityön 
keskus – T7). T7 suunnittelee ja pilotoi Ihmisen kokoista teatteria – koko-
naisuutta yhteistyössä koulutussuunnittelija Satu Sepän (COMET) kanssa. 
Hanke kehittää yhteistyössä teattereiden kanssa niiden toimintaympäristöä, 
löytää uusia alueellisia yhteistoiminnallisia kumppanuuksia sekä uudistaa 
yleisöpohjaa ja teatterin totuttuja toimintamalleja esitystoimintaa kunnioit-
taen. Toteutuksessa käytetään haastatteluja, tutkimuksia ja keskusteluja eri 
sidos- ja toimijaryhmien välillä. Syntyneitä tuloksia ja näkökulmia käytetään 
osiltaan pohjana teatterikohtaisen täydennyskoulutuksen suunnittelussa 
ja sen vaiheittainen analysointi- ja ryhmätyövaihe nivotetaan osaksi muuta 
teatterialan ammattiryhmien erityisosaamisen kehittämistä teatterikohtaisilla 
koulutusjaksoilla. Toimintamallin tarkoituksena on osallistaa ja toiminnallisesti 
sitouttaa teatterin henkilöstö mukaan teatterin kehitystyöhön alueellisena 
kulttuurilaitoksena.

 Teatterikohtaiset täydennyskoulutuksen kokonaisuudet toteutetaan useina 
koko teatterin henkilöstöä palvelevina 2-5 päivän mittaisina koulutusjaksoina 
teattereiden omissa toimitiloissa kahden vuoden ajan. Koulutusjaksoja suunni-
tellaan yhteistyössä teatterin johdon kanssa seuraaville osallistujaryhmille:

- eri ammattiryhmille (esim. tiedotus, markkinointi, teatteritekniikka, näytteli-
jäntyö ne), 
- eri ammattiryhmien yhteistoimintaisina kokonaisuuksina (esim. valo- ja ääni 
vastanäyttelijöinä / kohderyhminä esim. teatteritekniikka, valo- ja äänisuun-
nittelijat, ohjaajat, näyttelijät sekä teatteritrailerit / kohderyhminä näyttelijät, 
ohjaajat, teatteritekniikka, tiedotus, markkinointi, tuotanto), ja
- koko henkilöstölle (esim. työhyvinvointi, työturvallisuus, suunnittelu/
harjoitusprosessit).

Kuva 15. Musiikkiteatteri Kapsäkki: ”Neljä pientä annosta”, kuva Joona Leppänen
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Toimintamallin haasteet:

•	 ei ratkaise alati kasvavan freelance- toimijoiden koulu-
tustarvetta kokonaisvaltaisesti 

•	 useat rahoituslähteet edellyttävät omarahoitusta tai 
suunnattu voittoa tavoitteleville yrityksille, jolloin 
täydennyskoulutuskokonaisuuden ulkopuolelle jäävät 
teatteri- ja orkesterilain ulkopuoliset teatterit

•	 hankkeen toteutuksessa kannattaa huomioida erityi-
sesti lain ulkopuolisten ryhmien mahdollisuudet osal-
listua koulutusjaksoihin sekä kartoittaa eri osapuolten 
pilottihankkeen ajalle suunnittelemat mahdolliset 
yhteistuotannot sekä -suunnitelmat. 

•	 ei tarjoa totutusta työympäristöstä irtautumisen 
tuomaa virkistäytymismahdollisuutta

•	 vaatii kokonaisvaltaista suunnittelua teatterin johdon 
ja koulutusorganisaation välillä

•	 ensimmäiset pilottitoteutukset vaativat laaja-alaista 
talouden ja suunnittelun resursointia toteuttaja- ja 
tilaajatahoilta

•	 koko henkilökunnan vapauttaminen samanaikaisesti 
yhteisiin koulutusjaksoihin vaatii hyvää pitkäjänteistä 
yhteissuunnittelua talon johdon kanssa.

Näille jaksoille voidaan myös tarjota erillispaikkoja 
alueen freelance-toimijoille, mikäli asiasta sovitaan 
erikseen koulutusta järjestävän teatterin ja koulutusor-
ganisaation kesken.46 Tavoitteena on rakentaa alueen 
freelance-toimijoille luontainen yhteys paikalliseen 
teatteriin ja tarjota kustannustehokasta kouluttautumis-
mahdollisuutta myös heille. 

Teatterikohtaiset koulutuskokonaisuudet tarjoavat 
mahdollisuuksia:

•	 hyödyntää teattereiden omia tiloja ja teatteritekniikka
•	 koulutuksen integroimiseen osaksi tuotantoja niin 

haluttaessa (lavasteet yms. toimintaympäristö)
•	 kustannustehokkaaseen koulutukseen (ei matka- ja 

majoituskuluja henkilöstön osalta, kouluttajat 
liikkuvat)

•	 kehittää erikseen sovittaessa ja koulutuksen kautta 
yhteistyötä alan freelance-toimijoihin lähialueella

•	 laajentaa yhteistyötä teatterikohtaisesti (mahdollistaa 
yhdessä opitun siirtämisen osaksi omia talokohtaisia 
työprosesseja)

•	 eri henkilöstöryhmille tasapuolisempaan osaamisen 
kehittämiseen

•	 täydennyskoulutuksesta kiinnostuneiden ohjaamiseen 
näyttötutkintojen (teatterialan ammattitutkinto ja 
erikoisammattitutkinto) pariin esitystekniikan suun-
tautumisosiossa (T7:n yhteistyö Tampereen ammatti-
korkeakoulun kanssa)

46 Tarvittaessa voidaan järjestää myös yksittäisiä yhtä ammattiryhmää koskevia 
erityiskoulutuksia yhteistyössä useamman teatterin kanssa yhteistoimintai-
sesti (esim. kuva/videosuunnittelun koulutusjakso tietyn toiminta-alueen lavas-
tajille, valosuunnittelijoille sekä ohjaajille). Näille jaksoille voidaan myös tarjota 
erillispaikkoja alueen freelance-toimijoille.

Kehitysehdotukset:

•	 Kohdennetaan tukea teatterikohtaiseen 
täydennyskoulutukseen ja teattereiden 
kehittämistyöhön sekä turvataan tällaisia 
palveluita tuottavien yksiköiden tulevaisuuden 
toimintamahdollisuudet. 

•	 Ministeriö tukee myös täydennyskoulutusta 
teattereiden kehittämisohjelmassa. 

•	 Rakennetaan teatterikohtaiset suositukset 
osaamisen kehittämiseen. 

Kuva 16. Teatteri Rollo: ”Keittäjä Kerttu ja Koleman Tahran kokit”, kuva Nanna Saarhelo
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Teatteria koskeva 
tutkimus- ja selvitystyö

Yhteiskunta, teatteria rahoittava julkinen sektori (valtio ja 
kunta), päätöksentekijät, teatterialan instituutiot ja organi-
saatiot sekä alan ammattikenttä tarvitsevat luotettavaa tietoa 
ja tutkimusta sekä taiteesta että sen tekemistä tukevasta 
kentän muusta toiminnasta. Tavoitteena on kehittää teat-
teria koskevan tiedon saatavuutta. Tarvitaan runsain mitoin 
käytännön läheistä ja teatterin eri osatekijöihin kohdistuvaa 
täsmätietoa, jonka tulee olla entistä paremmin käytettävissä 
ja hyödynnettävissä, kun parannetaan teatterin saavutetta-
vuutta, kehitetään ennakoivasti teatterikentän ammatillista 
osaamista ja vahvistetaan teattereiden elinvoimaa. 

Tutkimusten ja selvitysten antama tieto yhdessä 
teatteria koskevien tilastotietojen kanssa auttaa tunnis-
tamaan niitä haasteita, joihin vastaamalla suomalainen 
teatteri pystyy parantamaan omaa saavutettavuuttaan 
ja siihen liittyvää osaamistaan sekä osoittamaan omaa 
merkitystään ja vaikuttavuuttaan. Uudenlaiset tilas-
toinnin, tutkimuksen ja selvitystyön tarpeet nousevat 
toimintaympäristön muutoksesta. 

Tieto on hajallaan ja pirstaleista

Teatterin tutkimusta harjoitetaan 

 – Teatterikorkeakoulussa ja sen Esittävien taiteiden 
tutkimuskeskuksessa (Tutke), 

 – Tampereen yliopiston Viestinnän, median ja teatterin 
yksikössä (jossa ovat Näyttelijäntyön laitos, Teatterin ja 
draaman tutkimus sekä Tutkivan teatterityön keskus T7), 

 – Aalto-yliopiston Taideteollisessa korkeakoulussa, ja 
 – Helsingin yliopiston teatteritieteen oppiaineessa. 

Taidekorkeakouluissa harjoitetaan monialaista taiteellista, 
taiteilijalähtöistä ja taidepedagogista tutkimusta (art based 
research), joka liittyy taiteenalueen ja sen opettamisen 
kehittämiseen. On tärkeätä, että tämä taiteen perustut-
kimus, joka tähtää uuden tiedon saavuttamiseen eikä 
ensisijaisesti käytännön sovelluksiin, säilyttää vankan 
asemansa. Yliopistojen tekemä teatteritieteellinen ja 
taideyliopistojen taidelähtöinen tutkimus eivät kuitenkaan 
yksinään pysty ratkaisemaan kasvavaa tiedontarvetta. 

Taiteellisen, taiteilijalähtöisen ja taidepedagogisen 
tutkimuksen lisäksi tutkimus on keskittynyt kult-
tuuripolitiikkaan. Kulttuuripoliittisen tutkimuksen 

edistämissäätiö Cupore on kulttuuripoliittista tutki-
musta edistävä ja toteuttava sektoritutkimuslaitos, joka 
tuottaa, jalostaa ja välittää kulttuuripoliittisen päätök-
senteon käyttöön tutkimustietoa sekä edistää yleisen 
kulttuurikehityksen kannalta keskeisen tutkimus- ja 
asiantuntijatiedon syntyä tutkimushankkeiden kautta. 
Taiteen edistämiskeskus toteuttaa erilaisia tutkimus-
hankkeita. Lisäksi Suomessa tehdään paljon kulttuuri-
poliittisesti relevanttia tutkimusta, jossa myös teatteri 
on mukana.47 

Lisäksi teatterikentän tutkimusta ja selvitystyötä 
tekevät jonkin verran yksittäiset tahot, esimerkiksi 
työmarkkina- ja edunvalvontajärjestöt. Tarkastelun 
kohteena on johonkin tiettyyn teatterin erityisalueiseen 
liittyvät toiminta (esim. katsojatutkimukset, esteettö-
myys, lasten ja nuorten teatteri). Teatterintutkimuksen 
seuran piirissä on joukko näyttämötaiteen eri alueiden 
tutkijoita. Seura järjestää seminaareja, konferens-
seja ja esitelmätilaisuuksia ja harjoittaa julkaisu- ja 
tiedotustoimintaa

Kulttuuripoliittinen tutkimus on pitkälti keskittynyt 
tuottamaan tietoa jo olemassa olevan tutkimuksen ja 
tietokantojen pohjalta. Lisäksi sen tarkoituksena on 
ollut tutkia valtion tukien vaikutuksia ja kehittämistar-
peita. Tutkimus on keskittynyt yksittäisten taiteilijoiden 
asemaan, vos-järjestelmän, luovan talouden ja taiteen 
sovellettavuuden tarkasteluun. 

Käytännönläheisen tiedon tarpeet

Teatterin alalla tarvitaan kuitenkin yhä enemmän myös 
laadukkaaseen taiteelliseen perustutkimukseen pohjau-
tuvaa soveltavaa tutkimusta (joka käyttää hyväkseen 
perustutkimuksen tuloksia), täsmätietoa ja kehittämis-
tutkimusta. Tässä yhteydessä kiinnitetäänkin huomio 
teatterin eri alueita ja suoraan alan käytännön tarpeita 
koskevan tiedon tuottamiseen ja välittämiseen sekä tutki-
mustulosten viestintään ja saavutettavuuteen. Suomalaisen 
teatterikentän toiminnasta kaivataan kuitenkin laajemmin 
sen monimuotoisuutta esille tuovaa ja uutta tietoa tuot-
tavaa tutkimusta.   

47  Eeva-Liisa Jokela 2012: Kulttuuripoliittisesti relevantti tutkimus Suomessa. 
Cuporen verkkojulkaisuja 10.
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Teatterin kentällä on runsaasti uusia tiedontarpeita, 
jotka ovat erityisen tärkeitä teatterin saavutettavuuden 
näkökulmasta. Ne kohdistuvat seuraaviin selvitystä ja 
kartoitusta edellyttäviin toimintoihin: 

•	 Teatterin kehitys ja teatterin yhteiskunnallinen, paikal-
linen, yhteisöllinen ja aluetaloudellinen merkitys

•	 Pitkä historiallinen aikasarja teatterin eri ilmiöistä: 
teatterin rahoitus, ohjelmistot, katsojaluvut ja henki-
löstö sekä teattereiden yhteistyön muodot (muut teat-
terit ja kulttuurilaitokset, koulu, sosiaalisektori jne.)

•	 Uudet yleisötyön muodot ja kansalaishankkeet
•	 Teatterin henkilökunnan osaamisen kehittämistoimet 

ja -tarpeet
•	 Teatteriin vaikuttavat yhteiskunnalliset ja kulttuuriset 

muutostekijät (ennakoiva tieto)
•	 Lasten- ja nuortenteatteri
•	 Teatterikentän ryhmämuotoiset toimijat ja niiden 

toimintaedellytysten kehittäminen
•	 Teatterin saavutettavuus: yleisöjen ja ei-yleisöjen 

kävijä- ja käyttäytymistottumukset sekä katsomis- ja 
osallistumistottumusten muutokset

•	 Teatteria koskevat keskeiset muutostrendit ja teatterin 
merkitys yhteiskunnallisiin ilmiöihin (syrjäytynei-
syyden estämiseen, hyvinvoinnin lisäämiseen)

•	 Teatterin kansainvälinen liikkuvuus ja teatterin osaa-
misen liikkuvuus

•	 Erilaisten toimenpiteiden vaikuttavuus (seuranta- ja 
arviointitieto) 

Meillä on runsaasti yksityiskohtaista, poliittisten päätök-
senteon ja alan oman kehittämisen kannalta kiinnostavaa 
tilastomateriaalia, jonka tulkinta ja analyysi ovat kuitenkin 

jääneet vähemmälle. Teatterin tiedotuskeskus TINFO 
vastaa alan tilastoinnista ja on keskeisin tilastoaineistojen 
tuottaja teatterin kentällä. Tilastointi tuottaa vertailukel-
poista aineistoa kentän toiminnasta. Vuonna 2013 tilastoi-
daan ensimmäisen kerran teattereiden erilaisia yleisötyön 
muotoja. Aineistoa julkaistaan TINFOn verkkosivuilla 
avoimena tietona, raakadatana, joka on näin käytettävissä. 
TINFOn ja Teatterimuseon yhteinen suomalaisten teat-
tereiden esitystietokanta ILONA antaa yksityiskohtaiset 
tiedot teattereiden esittämästä ohjelmistosta. Määrälliset 
tilastoluokittelut voivat kuitenkin johtaa taiteellisen työn 
ja toiminnan erityispiirteiden katoamiseen. Tilastot tulevat 
kiinnittyneeksi muodollisesti organisoituun toimintaan ja 
vakiintuneisiin luokituksiin huolimatta siitä, että teatterin 
kenttä muuttuu. Tilastot eivät myöskään anna tietoa siitä, 
miten teatteri tosiasiallisesti saavuttaa yleisönsä, minkä-
laisista katsojista yleisöt koostuvat tai minkälaisia ovat 
ei-yleisöt.

Tiedon tuottaminen merkitsee myös alan uusien 
toimintamahdollisuuksien pilotointia ja tutkimista.  
Alalle tarvitaan myös tulevaisuusorientoitunutta 
tutkimusta, jossa hyödynnetään ajatushautomoiden 
tapoja toimia sekä heikkojen ja vahvojen signaalien 
analysointia. Tulevaisuuden teatterien rakenteiden ja 
toimintatapojen kehitys turvataan tukemalla tutkimus- 
ja selvitystietoon pohjautuvaa kehittämistä. Tämän 
pohjana toimii yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, 
täydennyskoulutusyksiköiden, teattereiden ja tutki-
joiden välinen yhteistyö. Sen tavoitteena on kehittää 
vuorovaikutusta hiljaisen tiedon ja kokemuksen 
välittämiseksi, uusien tiedon- ja tutkimustarpeiden 
tunnistamiseksi sekä rajatun soveltavan tutkimus-
tiedon saamiseksi (ja mahdollisesti monitieteisten ja 
yhteiskunnallisesti vaikuttavien tutkimushankkeiden 
aikaansaamiseksi).

Kehitysehdotukset:

•	 Tiivistetään eri toimijoiden (tutkijat, tiede- ja taideyhteisöt ja muut tiedon tuottajat) keskinäistä yhteistyötä ja 
tunnistetaan toimijoiden erilaiset roolit. Teatterin tiedotuskeskus TINFOn tehtävänä voisi olla mahdollistaa eri 
toimijoiden kohtaamisia, yhteistyötä ja määräajoin järjestettäviä teematilaisuuksia (mm. tulevaisuuden enna-
kointia auttavat heikot ja vahvat signaalit), joissa tuodaan esiin valmistuneita tutkimuksia sekä tunnistetaan 
uusia alueita, joista puuttuu tietoa. Tilaisuudet valmistellaan ja toteutetaan yhteistyössä opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön, Cuporen, Taiteen edistämiskeskuksen ja muiden tiedontuottajatahojen kanssa.

•	 Huolehditaan siitä, että erilaisissa kulttuuripoliittisissa toimikunnissa ja työryhmissä on edustajia, jotka 
turvaavat ajankohtaisen ja relevantin tietopohjan välittymisen toimikunta- ja työryhmätyöskentelyn käyttöön. 

•	 Parannetaan teatterialan tutkimustiedon saavutettavuutta perustamalla teatterin tutkimus- ja hanketietokanta, 
jonka ensisijaisina käyttäjinä ovat alan tutkijat ja hanketoimijat. Tähän tietokantaan liitetään myös alan parhaista 
koostuva asiantuntijapankki. Teatterialan toimijoille tietokanta tarjoaa tietoa tutkimuksista ja tutkimusryhmien 
yhteystiedot. Tietokanta sisältää myös teattereita, rahoittaja- ja päättäjätahoja kiinnostavat ammattikorkea-
koulujen ja yliopistojen lopputöiden aiheet ja erilaiset teemakokonaisuudet. Tietokantaan lisätään esimerkkejä 
saavutettavuuden parhaita käytännöistä. 

•	 Kehitetään teatterin ja laajemmin taiteen alaa tukevalle tutkimus- ja selvitystyölle oma julkinen rahoitus. 
Tarvitaan taho, joka rahoittaa teatterialaa koskevia pilottitutkimushankkeita, joiden tulokset ovat sovelletta-
vissa ja hyödynnettävissä alan kehittämiseen.
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Lupa keskittyä taideteokseen 

Ryhmämuotoisissa teattereissa taiteilijat tekevät monia eri 
tehtäviä varsinaisen taiteellisen työn lisäksi, mm. tuottavat 
ja kehittävät teatterin toimintaa.48 

Teatterin toiminnan kehittämisessä tulee erottaa 
kolme teatterin tehtävää toisistaan:

1) Tuottaa taidetta.
2) Tuottaa taiteen katsomista tukevia palveluita.
3) Lisätä katsojan ymmärrystä taiteesta ja tehdä samalla 

taidetta tutuksi. 

Näistä kolmesta tehtävästä vain ensimmäinen on taiteilijan 
ydintehtävä. Tämän kehittämisohjelman ehdotukset 
palvelevat kaikki yhtä tavoitetta: Taiteilijalla on oikeus 
ydintehtävänsä toteuttamiseen eli syventymiseen taiteen 
tekemiseen ja sen kehittämiseen. Osa taiteilijoista haluaa 
olla ”vain” taiteilija. Taide- ja kulttuuripolitiikassa on 1990-
luvulta alkaen painottunut markkinajohtoinen ajattelu. 
Hyvinvointivaltion ja julkisen sektorin muutokset, luovan 
talouden nousu sekä yleiset taloudelliset muutokset ovat 
korostaneet taiteen ja taiteilijan hyöty- ja välinearvoa. 
Helposti unohtuu se, että taiteilijan tehtäväksi riittää 
taiteen tekeminen. 

Taiteen julkisen tuen väheneminen ja uhka tulevista 
leikkauksista on johtanut siihen, että pienet teatterit 
joutuvat rahoittamaan toimintaansa yhä enemmän yksityi-
sellä rahoituksella. Sen hankkiminen edellyttää  strategista 
suunnittelua, jossa organisaation talouden pelastamiseksi 
kehitetään erilaisia perustuotantoa tukevia palveluita 
ja muuta toimintaa. Ryhmämuotoisten teattereiden 
huonon taloudellisen tilanteen ja henkilöstövajeen vuoksi 
toiminnan kehittämisen edellyttämä tuotantotyö, organi-
sointi, luova ideointi, rakenteiden uudistaminen ja pitkä-
jänteisten tulevaisuussuunnitelmien rakentaminen ovat 
pois itse taiteen tekemisestä. Tällä hetkellä tuota tekevät 
palkattomana työnä taiteilijat, joilla ei ole siihen koulutusta 

48  Taiteilijoiden toimintaa ja asemaa kartoittavissa tutkimuksissa ja selvityk-
sissä (esim. Karhunen, Paula & Rensujeff, Kaija, 2006. Taidealan koulutus 
ja työmarkkinat. Helsinki: Taiteen keskustoimikunta) on kiinnitetty huomiota 
taiteilijan roolin ja ammattikuvan muutoksiin. Taiteilijana olo on pirstaloitunut, 
entistä harvempi taiteilija pystyy keskittymään yksinomaan taiteen tekemiseen. 
Itsensä työllistävän taiteilijan on oltava moniosaaja. Moniosaamisen vaati-
muksen rinnalla on noussut myös moniammattisuus. 

tai taloudellisia ja ajankäytöllisiä edellytyksiä. Teatteri- ja 
orkesterilain ulkopuolisella kentällä tarvitaankin kipeästi 
apuun tuottajia, konsultteja, soveltavan taiteen ammatti-
laisia, uusia tuotantorakenteita ja toimintamalleja... Kaiken 
perustana toimii lisärahoitustarve ylityöstä aiheutuviin 
kustannuksiin, uuden henkilökunnan rekrytointiin sekä 
taiteilijan osaamisen täydentäminen ja koulutus.

Paine, joka syntyy uusien palveluiden kehittämisestä 
teatterin perustoiminnan pelastamiseksi, usein ahdistaa 
taitelijaa tai teatteriryhmää. Taiteilijan työmotivaatio 
perustuu sydämellä tekemiseen, omaan osaamiseen, 
kiinnostukseen ja elämänkokemukseen sekä intohimoon 
ja haluun tehdä tietyn kohderyhmän kanssa työtä. Kun 
palveluita tuotetaan vain rahan vuoksi, tekeminen on 
usein ristiriidassa taiteilijan motivaatiota ohjaavien 
eettisten arvojen kanssa. Olisikin tärkeää turvata kehittä-
miseen aikaa ja auttavaa konsultaatiota, jossa taiteilijoiden 
taidolliset ja eettiset lähtökohdat huomioidaan. 

Taiteilijoilla on paljon erityisosaamista, asiantunti-
juutta ja potentiaalia tehdä uusia asioita. Tuota osaamista 
ei kuitenkaan usein itse tunnisteta. Kiinnostumisen 
syntyminen palveluiden tuottamiseen edellyttäisi myös 
laaja-alaista tutustumista erilaisiin mahdollisuuksiin ja 
verkostoitumista, jossa syntyisi aitoja kumppanuuksia. 
Tähän tarvitaan taloudellisia resursseja, joita kentällä ei 
tällä hetkellä ole. 

Taiteilijat ovat myös usein hyvin kunnianhimoisia 
työssään. Se mitä tehdään, halutaan tehdä hyvin. Siksi 
myös uusien palveluiden tuottaminen, kouluttaminen, 
yleisötyö, yksittäisten esitysten tuottaminen, jne. halutaan 
tehdä laadukkaasti. Jo sana taide (Art) merkitsee sitä, 
että tehdään merkityksellistä aistipohjaisiin nautintoihin 
tähtäävää toimintaa taidolla tai taituruudella. Työ edel-
lyttää kriittisyyttä ja kehitystä. 

Teatterin julkisen tuen heikkeneminen on myös 
synnyttänyt kysymyksen siitä kuka määrittää taiteen 
kriteerit yhteiskunnassamme. Ennen taiteen tehtävä oli 
kyseenalaistaa, katsoa yhteiskuntaa kriittisesti ja tuottaa 
epäsovinnaisuutta. Miten tämä tehtävä sopeutuu markki-
navoimien puristeeseen ja niiden palvelemiseen, yksityisen 
rahoituksen hankkimiseen? Saako ruokkivaa kättä enää 
purra?

Vaikka taide ja muut teatterin palvelut selkeästi erote-
taan toisistaan, taiteilijan työ tuottajan työstä, kehittämisen 
pohjalla kytee kuitenkin kysymys myös taiteen itseisar-
vosta. Muiden oheispalveluiden tuottaminen on teatteria 
välineellistävää ja soveltavaa, ja se palvelee vain yhtä 
teatterin toiminnan osa-aluetta. Teatterin kehittämisessä 

Lopuksi



LO
PU

KS
I

3
7

S
uo

m
al

ai
se

n 
te

at
te

rin
 k

eh
itt

äm
is

oh
je

lm
a 

2
0

1
3

ei tule sotkea tätä aluetta teatterin perustehtäväksi. Ne ovat 
vain toimintaa, jolla tuetaan perustehtävän toteuttamista. 
Siksi kehittämisen kärjen tulee olla myös hiljaisen, oudon, 
syvän, hitaan, vielä tuntemattomia alueita tunnustelevan, 
muodoiltaan epäsovinnaisen, valtarakenteita kyseenalais-
tavan taiteen tekemisen tukemisessa. Teatterin tutkiminen, 
taiteen kehittäminen ja uusien muotojen löytäminen 
palvelee parhaiten suomalaista yhteiskuntaa ja yksittäistä 
katsojaa. 

Teattereiden kehittämisen haasteita

Teattereiden palvelutoiminnan kehittämistä varjostaa se, 
että monilla taideyhteisöjä konsultoivilla yrityksillä ei ole 
käsitystä taiteen ja teatterin toiminnan perusluonteesta. 
Ymmärrys teatterin tekemisestä rajoittuu yrityksien 
pikkujouluja ja muita juhlia palvelevan sketsiviihteen tai 
nopean ja lyhyen hauskan tuottamiseen. Toisaalta tuossa 
palvelujen kehittämisessä halutaan myös hyväksikäyttää 
taiteilijoiden julkista mainetta. Konsultointi rajoittuu 
teatterin liiketoiminnan visioimiseen erilaisten palveluiden 
tuottamisena. Miten nuo palvelut toteutetaan teatterin 
arjessa, miten ne sopeutetaan organisaation kokonaistoi-
mintaan ja millä resursseilla? Kuka pystyy organisaatiossa 
toteuttamaan liiketoimintasuunnitelman mukaiset 
muutokset? Näiden kysymysten ratkaiseminen jää täysin 
freelance-pohjalta toimivien taiteilijoiden vastuulle. 

Kaikista ryhmistä, teattereista tai tekijöistä ei ole 
monien eri tehtävien suorittajiksi ja monialaisiksi yleis-
kulttuurihenkilöiksi/organisaatioiksi, tavallaan tavara-
taloiksi, joissa on tarjolla taide-esityksiä ja siinä rinnalla 
oheistuotteita. Teatterin yhdenmukaistaminen tiettyyn 
toimintamalliin voi pahimmillaan olla taiteen kehityksen 
tappio. Kehityksessä ja kehittämisessä tulisi kunnioittaa 
myös yksittäisten taiteilijoiden tärkeäksi kokemaa taiteel-
lista linjaa. Se voi tapahtua vain erottamalla teatterin 
taiteellinen tuotanto ja sivutuotannot.

Suomalainen teatterikenttä toteuttaa laajasti 
hyvinvointitehtäväänsä erilaisille katsojille toteutetuilla 
hankkeilla ja projekteilla. Erityisryhmien tarpeiden ja 

odotuksien huomioiminen koetaan tärkeäksi, ja uusille 
yleisölle suunnattua taidetta tahdotaan tehdä lisää. 
Tässäkin asiassa kuitenkin taiteilijan tai teatterin oma 
kiinnostus määrittää työn lähtökohdat ja toiminnan 
erikoistumistarpeen. Tuohon erikoistumiseen tarvitaan 
paljon aikaa ja resursseja. Tällä hetkellä toimintaa vaivaa 
kuitenkin lyhytjänteisyys, toimiminen rahoitusohjelmien 
ehdoilla nopealla syklillä, tuen valuminen välittäjätahoille 
ja hankkeen hallinnoijina toimiville tahoille, jne. Miten 
voidaan turvata myös tämän toiminnan korkeatasoisuus ja 
koskettavuus, taiteilijoiden työllistyminen pitkäjänteisesti 
ja erityisasiantuntijoiden palkkaus työn räätälöinnin 
avuksi?

Projekti- ja hanketoiminnasta on tullut monen organi-
saation perustoiminnan kustannuksia kattavaa toimintaa. 
On kehitettävä hankkeita, jotta pystytään turvaamaan 
työntekijöiden työllistyminen jatkossa ja varsinaisten 
työtehtävien toteuttaminen ”siinä sivussa”. Hankkeita 
suunniteltaessa lähtökohtana toimii tällöin muut intressit 
kuin itse hankkeen sisältö tai halu kehittää teatteritaidetta. 
Projekti- ja hanketoimintaa suuntaa tiettyjen hallitus-
kaudesta toiseen muuttuvien muotisanojen käyttäminen, 
jotka ohjaavat toimintaa lyhytjänteisesti sekä luovat 
organisaatiolle erilaisia täytettäviä sivutavoitteita. Tällä 
tavoin hankkeet rakentavat teatterin toiminnasta nopeasti 
pirstaleista ja eri suuntiin poukkoilevaa sen sijasta, että 
toimintaa leimaisi selkeä linjaus tiettyyn erityistehtävään 
liittyvien tavoitteiden saavuttamisesta. Talouskielijargonin 
käyttämisen ja toteuttamisen sijasta teatterikentällä kaiva-
taan mahdollisuutta aitouteen ja syventymiseen. 

Taiteen saavutettavuuden parantamisessa on myös 
huomioita se, että moni taiteilija on perheellinen. Tämä 
lähtökohta rajoittaa esimerkiksi mahdollisuutta vierailu- ja 
kiertuetoimintaan. Monet esiintyjät toimivat myös projek-
tikohtaisesti. Niin kauan kuin teatterilla ei ole varaa taata 
pitkäjänteistä työllistymistä, se ei myöskään voi olettaa 
taiteilijan ”lähtevän käskystä liikkeelle”. Tämä rajoittaa 
monella tapaa palveluiden kehittämistä ja myymistä. 

Teatterin kehittämistyössä tulee huomioida myös 
taiteen kehittäminen. Kun sen lähtökohtana on pyrkimys 
korkeaan laatuun, herää kysymys siitä voiko halvalla tai 

Kuva 18. Oblivia: ”Entertainment Island”, kuva Eija Mäkivouti
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köyhästi vain taiteen itsensä vuoksi tehdyt esitykset olla 
korkeatasoisia, yhteiskunnallisesti merkittäviä ja vaikut-
tavia?  Moni teatterintekijä vastaa myöntävästi, sillä 
esityksen sisällölliset ratkaisut toimivat taiteen laadun 
takeena. Kriittisesti tarkasteltuna meidän täytyy kuitenkin 
huomioida, että monet hyvät tuotannot edellyttäisivät 
suurempaa taloudellista panostusta esityskaarensa piden-
tämiseen. Uusien yleisöjen tavoittaminen yleisötyöllä, teat-
teritekniikan nykyaikaistaminen, jne. luovat pohjan sille, 
että hyvästä tehdään vielä parempaa ja saavutettavampaa. 

Pohdintamyssyyn 
 

Teatterin kehittämisohjelman 2013 lopuksi tuodaan julki 
vielä sellaisia alan kehittämistarpeita, joita ei ole käsitelty 
tässä yhteydessä tarkemmin ja joista käydään tällä hetkellä 
alalla keskustelua. 

Teattereiden rakenteellisiin ja toiminnallisiin 
muutoksiin liittyvät koulutustarpeet ovat suuret. Teatterin 
johtaminen ja johtajuus ovat murroksessa, ja alalla 
kehittyy koko ajan erilaisia uusia johtajuusmalleja. Niistä 
tuotetaan tietoa erilaisten selvitysten ja tutkimusten avulla. 
Keskustelu on kuitenkin vielä vähäistä ja käytännön 
tuloksia erilaisten johtajuusmallien toimivuudesta ei ole 
saatavilla. 

Samaan aikaan myös tuottajan tehtävänkuva on 
murroksessa. Tuottaja nähdään teatterista riippuen linkiksi 
taidemaailman ja liikemaailman välillä, manageriksi, agen-
tiksi, tuotanto- ja näytäntösuunnittelijaksi, itsenäiseksi 
tuotantovastaavaksi, tiedotusvastaavaksi, jne. Teatteri- ja 
orkesterilain ulkopuolisissa teattereissa tuottaja tekee 
lisäksi vaihtelevasti tehtäviä siivouksesta lipunmyyntiin, 
jne. Keskustelu tuottajan työnkuvan määrittelemiseksi 
uudelleen on virinnyt alan seminaareissa, ja keskeiseksi 
kysymykseksi on noussut se mitä teatterissa tuottajan työ 
on tulevaisuudessa. 

Kolmannen haasteen muodostaa alan kiertuetoi-
minnan kehittäminen. Se ei edellytä pelkästään esityksiä 
tarjoavien teattereiden tuottajien taitojen kehittämistä, 
vaan myös esityksiä ostavan tahon ammattitaidon kehit-
tämistä. Ostajana toimivan työntekijän asema ja tehtävä 
teattereissa vaihtelee suuresti. Kuka vastaa teatterissa 
vierailu- tai kiertue-esityksen ostamisesta?  Milloin ostajan 
edustaja on riittävän pätevä ostamaan esityksiä? 

Neljäs haaste liittyy henkilöstöjohtamiseen. Vielä 
80- ja 90-luvuilla vakituiset ohjaajat ja dramaturgit 
hoitivat henkilöstöjohtamisen. Nykyään vakituisia 
ohjaajia tai dramaturgeja on vähän, ja useat johtajat 
eivät koe henkilöstöjohtamisen kuuluvan tehtäviinsä. 
Henkilöstöjohtaminen on kuitenkin edellytys muutosten 
läpiajamiselle. Kenelle siis tämä tehtäväalue kuuluu? 
Tuleeko sitä varten kehittää täysin uusi toimenkuva?

Pohdintamyssyyn jääkin yksi merkittävä kysymys 
siitä, mitä edellä mainitut haasteet tarkoittavat alan 
täydentävän koulutuksen kehittämisen kannalta. 

Tulevaisuudessa on kehitettävä myös entistä ekolo-
gisempia tapoja tuottaa teatteria. Ekologinen ajattelu 
on ollut teattereiden arkipäivää jo kymmenien vuosien 
ajan.49 Lavasteita, puvustusta, tarpeistoa ja tekniikkaa on 

49 Linnateatterissa on toteutettu erilaisia ympäristöaiheisia projekteja 
ympäristöteatterisuunnittelija Sami Rannilan suunnittelemina ja toteut-
tamina. Linnateatteri aloitti myös syksyllä 2010 ympäristöhankkeen 
lisäämään lasten ja nuorten ympäristötietoisuutta. Teatterissa tehdään 
myös sen toimintoja koskeva ekosuunnitelma, jossa käydään läpi ja 

kierrätetty ja lainattu toisille ammattiteattereille paljon. 
Silti ekologista ajattelua voidaan teattereissa viedä vielä 
pidemmälle mm. käytetyn sähkön osalta.50

Ekologista ajattelua käsitellään myös teattereiden teok-
sissa. Teatterin tiedotuskeskus (Tinfo) julkaisi kesäkuussa 
2012 ekologista ajattelua käsittelevä lehden ”TINFO News 
– Theatre and Ecology”. Lehden artikkelit käsittelevät 
suomalaisia teatterintekijöitä ja näytelmäkirjailijoita, 
jotka ovat käsitelleet taiteessaan luontoon ja ympäristöön 
liittyviä kysymyksiä. 

Esitysmateriaalien kierrätystä tukemaan on perustettu 
Teatterikeskus ry:n verkkopalveluun kierrätystori, jota 
teatterit ja muut toimijat voivat käyttää esityslavasteiden, 
pukujen, rekvisiitan, yms. kierrätykseen. Verkkopalvelun 
ongelmana on ollut sen vähäinen markkinointi. 
Kierrätystorin saaminen aktiiviseen käyttöön edellyttäisi 
lisätyövoiman palkkaamista. Miten siis voimme viedä 
kierrätyksen asiaa eteenpäin?

Vaikka resurssien jakamista ja kierrätystä tapahtuu 
teatterialalla paljon alalle sopivalla tavalla, monilta 
pieniltä ammattiteattereilta puuttuvat kuitenkin riittävät 
(yhteiset) varastotilat kertyneen lavastuksen, tarpeiston ja 
puvustuksen säilytykseen. Tämä vaikuttaa paljon siihen, 
ettei käytettyjä materiaaleja pystytä hyödyntämään, vaan 
teatterit tuottavat paljon kaatopaikkajätettä. Miten tuota 
resurssien jakamista voidaan kehittää ja tilojen käyttöä 
yhdistää?

Teattereissa tapahtuu myös paljon kehittämistyötä, 
johon ne eivät ole tarvinneet tai tule tarvitsemaan talou-
dellista erityistukea. Yksi tällainen toiminnan muoto 
on työntekijävaihto. Sen kehittäminen on tärkeää sekä 
työntekijöiden työhyvinvoinnin lisäämiseksi että taiteel-
lisen kehityksen lisäämiseksi. Lisäksi työntekijävaihdolla 
teatterit saavat laajemmat työntekijäresurssit käyttöönsä, 
mikä lisää esitysten laadullista tasoa. Työntekijävaihdon 
keskeiseksi kysymykseksi nousee miten työntekijä voidaan 
työllistää toisessa teatterissa, kun hänellä on työsuhde 
toiseen teatteriin. 

Pohdintamyssyyn laitetut asiat ovat osa sitä liikettä, 
joka teatterissa tulee tapahtumaan lähitulevaisuudessa. 
Teatteri on liikkeessä ja lähellä. Miten paljon, miten lähellä 
riippuu eri tahojen yhteistyöstä ja halusta tukea kehi-
tystä. Miltä sinä haluat teatterin tulevaisuuden teatterin 
näyttävän?

muutetaan ekologisempaan suuntaan kaikki teatterin toiminnan osa-
alueet (esitysten valmistaminen, esittäminen, toimisto ja teatteriravintola). 
TTT aloitti vuonna 2009 ensimmäisenä suomalaisena teatterina Ekoteatteri-
projektin, jonka tavoitteena oli pienentää teatterin ekologista jalanjälkeä. 
Useita vuosia kestävä projekti tähtäsi ympäristöstandardin ISO14001 kritee-
reiden täyttämiseen. Tavoitteina olivat energian säästö ja energiakulutuksen 
vähentäminen, jätteen synnyn ehkäiseminen ja jätteenkäsittelykeskukseen 
toimitettavan jätteen vähentäminen sekä jätteiden hyötykäytön korkea taso, 
materiaalitaseen hallinta lavasteiden suunnitteluvaiheessa sekä lavasteiden ja 
tarvikkeiden myöhemmässä käytössä sekä entistä ympäristöystävällisempien 
tuotteiden käyttö. 

 Suomalaisen Työn Liitto myönsi toukokuussa 2012 Yhteiskunnallinen 
yritys -merkin helsinkiläiselle Korjaamo Group Oy:lle, jonka toimintoja ovat 
Kulttuuritehdas Korjaamo ja sponsorointimarkkinointitoimisto Image Match. 
Yhteiskunnallinen yritys -merkki myönnetään yritykselle, joka tuottaa yhteis-
kunnallista hyvää sekä pyrkii ratkomaan liiketoiminnallaan yhteiskunnallisia tai 
ekologisia ongelmia. Yrityksen tulee käyttää pääosa voitostaan yhteiskunnal-
lisen tavoitteensa edistämiseen. Toistaiseksi Korjaamo Group on ainoa merkin 
saanut kulttuurialan yritys.

50  Teatterikorkeakoulu järjesti vuonna 2011 Kevät-päivän, jossa pohdittiin ekolo-
gisemman teatterin mahdollisuuksia. Vaikka kierrätys on tuttua teattereille, 
tavoitteena olisi, että ekologinen ajattelu tiedostettaisiin jatkossa paremmin 
teattereiden kaikissa työvaiheissa.  
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Kuva 17. Teatteri Avoimet Ovet: ”Pelon maantiede”, kuva Mitro Härkönen




