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Opetus- ja kulttuuriministeriölle 

 

 

SELVITYKSEN TAUSTA 
Tampereen yliopisto ja Taideyliopisto ovat sopineet opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa, että 

yliopistot selvittävät teatterialan koulutuksen kehittämisen edellytykset siten, että yksi 

vaihtoehdoista on alan koulutuksen keskittäminen Taideyliopistoon. Toimeksianto sisältyy 

mainittujen yliopistojen ja opetus- ja kulttuuriministeriön sopimuksiin vuosille 2017-2020. 

Tampereen yliopistossa selvitystyötä varten rehtori asetti 13.1.2017 työryhmän, johon 

kuuluvat: Harri Melin, vararehtori (puheenjohtaja); Frans Mäyrä, varadekaani, 

Viestintätieteiden tiedekunta; Pauliina Hulkko, professori (teatterityö), Viestintätieteiden 

tiedekunta; Mikko Kanninen, yliopistonlehtori (näyttelijäntaide), Viestintätieteiden tiedekunta; 

Juho Rantonen, opiskelija, teatterityön tutkinto-ohjelma, Viestintätieteiden tiedekunta; Tuija 

Puntanen, opintopäällikkö, yliopistopalvelut, sihteeri. 

 

Taideyliopistossa selvitystyötä varten rehtori nimesi 23.1.2017 työryhmän, johon kuuluvat: 

Maarit Ruikka, dekaani, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu; Elina Knihtilä, professori, 

näyttelijäntaiteen koulutusohjelma; Elisa Joro, suunnittelija, Teatterikorkeakoulun 

opintopalvelut; Sara Paasikoski, opiskelija, näyttelijäntaiteen koulutusohjelma; Sanna 

Kotajärvi-Söderholm, vastaava opintopäällikkö, Taideyliopisto. 

 

Selvitystyön määräaika on 31.3.2017. Selvityksen tulokset käsitellään yliopistojen hallituksissa 

siten, että lopullinen selvitys voidaan toimittaa ministeriöön 31.5.2017 mennessä. Työryhmät 

ovat pitäneet omia kokouksiaan ja niiden lisäksi on pidetty kolme työryhmien yhteistä 

kokousta (17.2.2017, 6.3.2017 ja 17.3.2017). Yhteisten kokousten puheenjohtajana toimi 

vararehtori Harri Melin ja sihteerinä opintopäällikkö Tuija Puntanen. 

 

 

KOULUTUKSEN NYKYTILA 

 

Tampereen yliopisto: Teatterityön tutkinto-ohjelma (Näty) 

 

Teatterityön tutkinto-ohjelma (Näty) toimii vuoden 2017 alusta lähtien uudessa 

Viestintätieteiden tiedekunnassa, joka muodostuu entisistä Kieli-, käännös- ja 

kirjallisuustieteiden yksiköstä (LTL), Viestinnän, median ja teatterin yksiköstä (CMT) sekä 

osista Informaatiotieteiden yksikköä. Uusi tiedekunta tarjoaa Nätylle entistä paremman 

ympäristön integroitua eri alojen opetuksen ja tutkimuksen kanssa. Vuoden 2019 alusta lähtien 

teatterityön tutkinto-ohjelma on aktiivinen osa monitieteellistä Tampere3-yliopistoa. 

 

Nätyllä opiskelee kerrallaan kaksi vuosikurssia eli 24 maisterin tutkintoa suorittavaa 

opiskelijaa. Sisäänotto on joka toinen tai kolmas vuosi. Lisäksi tutkinto-ohjelmassa on jatko-

opiskelijoita, joiden tutkimus limittyy opetukseen. Tutkinto-ohjelman henkilökunta koostuu 

professorista, viidestä yliopistonlehtorista (4 htv) sekä viisihenkisestä teatteritiimistä, joiden 
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työpanoksesta osa kohdistuu viestintätieteiden tiedekunnan ja yliopiston muuhun koulutus-, 

tutkimus- ja tapahtumatoimintaan. 

 

Teatterityön tutkinto-ohjelma on juurtunut vahvasti yhteiskuntaan. Tampereen yliopiston 

näyttelijänkoulutuksessa taiteellinen, ammatillinen ja yhteiskunnallinen osaaminen liittyvät 

saumattomasti yhteen. Pieni koko tuo Nätylle ketteryyttä ja dynaamisuutta. Näin tutkinto-

ohjelma kykenee reagoimaan taiteen toimintaympäristöissä, rakenteissa ja näyttelijän 

ammatinkuvassa tapahtuviin muutoksiin profiloimalla koulutusta niitä vastaaviksi. Välitön 

vaikuttavuus syntyy yhteistyöstä taide-, koulutus- ja sosiaalipuolen toimijoiden kanssa.  

  

Teatterityön koulutus nojaa taiteelliseen tutkimukseen. Kaikki Nätyn opettajat ovat tohtoreita 

tai väitöstutkijoita. Ilmiöpohjainen opetussuunnitelma vahvistaa kriittistä ja tutkimuksellista 

ajattelua. Opetus ja tutkimus limittyvät sekä perustutkintokoulutuksessa että erilaisten 

hankkeiden kautta.  

 

Nätyn vilkas ja säännöllinen opetusyhteistyö Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun eri 

koulutusohjelmien, Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun sekä Tampereen 

Ammattikorkeakoulun kanssa mahdollistaa näyttelijäkoulutuksen kehittämisen ja kriittisen 

tarkastelun. Nätyn opetushenkilökunta on mukana Teatterikorkeakoulun Esittävien taiteiden 

tutkimuskeskuksen koordinoimassa, yhteistyössä Nätyn kanssa vetämässä näyttelijä-

pedagogiikan tutkimushankkeessa ”Pajamaja”. Lisäksi Näty profiloituu vahvasti niin 

koulutusta kuin tutkimustakin kansainvälistämällä, esimerkkeinä yhdessä Coventryn yliopiston 

kanssa toteutetut, etäläsnäolo-opetuksen kehittämishankkeet Coriolanus Online (2016) ja King 

Lear Online (2017). 

 

Tulevassa Tampere3-yliopistossa näyttelijän ammattikuvaa on mahdollista vahvistaa ja 

laajentaa entisestään lisäämällä yhteistyötä eri oppiaineiden ja tutkimusalojen kanssa, 

esimerkkeinä arkkitehtuuri, kaupunkisuunnittelu, uudet mediat, terveydentutkimus ja 

lääkärikoulutus. Nätyn vahvuus uudessa monialayliopistossa on ketteryyden lisäksi 

tuloksellinen ja ajan haasteisiin vastaava opintopolku. 

 

 

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu: Näyttelijäntaiteen koulutusohjelma 

 

Näyttelijäntaiteen koulutusohjelma (suomenkielinen) toimii Taideyliopiston 

Teatterikorkeakoulussa, jossa on 15 eri koulutus- ja maisteriohjelmaa teatterin, tanssin ja 

esitystaiteen sekä tanssi- ja teatteripedagogiikan että niihin liittyvien uusien taidemuotojen 

aloilla. Teatterikorkeakoulun Esittävien taiteiden tutkimuskeskus vastaa näiden alojen 

taiteellisesta tutkimuksesta. Teatterikorkeakoulu toimii vuorovaikutuksessa Taideyliopistossa 

Kuvataideakatemian ja Sibelius-Akatemian kanssa.   

 

Näyttelijäntaiteen koulutusohjelma on viisivuotinen kokonaisuus. Koulutusohjelmassa 

opiskelee kerrallaan viisi vuosikurssia, 1.1.2017 perustutkinto-opiskelijoiden määrä on 64. 

Opiskelijavalinnat järjestetään joka vuosi (aloituspaikat vuonna 2017 12 + 3 maisterivaiheen 

aloituspaikkaa). Opinnot jakautuvat kolmivuotisiin, intensiivisestä lähiopetuksesta koostuviin 

kandidaatinopintoihin sekä kaksivuotisiin, yksilöllisiin maisteriopintoihin. Opetus- ja 
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tutkimushenkilöstön määrä on kaksi professoria, kaksi yliopistonlehtoria ja 10 lehtoria 

(yhteensä n. 13 htv). 

Taiteellisen toiminnan tukipalveluista vastaa Opetusteatteri, joka tarjoaa esitystoiminnan ja 

muun opetuksen teknisiä ja tuotannollisia palveluja sekä taiteellista suunnittelua.  

 
Näyttelijäntaiteen koulutusohjelman vahvuus on kyky kouluttaa esiintyjiä, joilla on erityinen 

näyttelijän taitoprofiili. Koulutus perustuu kokonaisvaltaiseen näyttelijäntaiteen eri 

tekniikoiden ja sen erityisalueiden: äänenkäytön, musiikin ja fyysisen ilmaisun opiskeluun. 

Yhdistämällä ruumiilliseen taitamiseen teoreettista, historiallista ja taidefilosofista tietoa 

teatterista ja yhteiskunnasta koulutus tuottaa opiskelijalle sellaisen osaamisen, jonka avulla hän 

pystyy hyödyntämään lahjakkuuttaan täysimääräisesti näyttelijäntaiteessa. 

 

Näyttelijänkoulutuksen yhteisöllistä luonnetta vahvistavat yhteiset opintojaksot ja taiteelliset 

projektit muiden koulutusohjelmien samassa opiskeluvaiheessa olevien opiskelijoiden 

kanssa.  Tavoitteena on ohjata tulevat teatteritaiteilijat jo opiskeluaikana etsimään ja luomaan 

yhteisiä aiheita, muotoja, teatterikäsitystä ja työtapoja sekä löytämään tulevia työtovereita.  

Yhteistyötä tehdään opintojen aikana Teatterikorkeakoulun dramaturgi-, ohjaaja-, koreografi-, 

tanssija-, teatteriopettaja-, valosuunnittelu-, ääniopiskelijoiden ja ruotsinkielisten 

näyttelijäopiskelijoiden sekä Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun 

elokuvataiteen, näyttämölavastuksen ja pukusuunnittelun opiskelijoiden kanssa.   

 

Näyttelijäntaiteen koulutusohjelmalla on viisi monitaiteisen yhteistyön pääaluetta: 1) yhteisen 

näyttämön opinnot Aalto-yliopiston kanssa, 2) musiikkiteatterin opintokokonaisuus 

yhteistyössä Taideyliopiston Sibelius-Akatemian ja Kuvataideakatemian kanssa, 3) yhteistyö 

Nätyn kanssa, 4) yhteiskunnallinen suuntautuminen (esimerkiksi useaan kaupunginteatteriin 

kiertueena suuntautuva Lavat auki-projekti ja Suomen Kansallisteatterin kanssa toteutettava 

kurssi, joka vie opiskelijat esiintymään vankiloihin ja hoitolaitoksiin) ja 5) laaja kansainvälinen 

yhteistyö opettaja- ja opiskelijavaihtoineen, keskeisenä opiskelijoiden yhteistyötä painottava 

PLETA-hanke (Platform European Theatre Academies) kahdeksan eurooppalaisen 

taideyliopiston kanssa.  

 

Näyttelijäntaiteen koulutusohjelma hyödyntää vahvistuvaa taiteellista tutkimusta usealla 

alueella opiskelijavalinnoista, opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Aktiivista 

vuorovaikutusta tapahtuu tutkimuksen, tohtorikoulutuksen ja maisteri- sekä kandidaattitason 

koulutuksen välillä.     

 

 

KORKEAKOULUTETTUJEN NÄYTTELIJÖIDEN TYÖLLISTYMINEN  

 

Osana selvitystyötään työryhmä on teettänyt TINFOlla (Teatterin 

tiedotuskeskuksella) selvityksen korkeakoulutettujen näyttelijöiden työllistymisestä 

vuonna 2016. Selvityksen aineisto kerättiin verkkopohjaisella kyselylomakkeella, jonka 

otoksena oli kolme vuosikurssia sekä Nätyn että TeaKin opintolinjoista. Vastausprosentti 

kyselyssä oli korkea: 78,8%. Korkeakoulutetut näyttelijät (TeaK ja Näty) työllistyvät erittäin 

hyvin ja nimenomaan näyttelijöinä. Vastaukset osoittavat, että TeaKista 

valmistuneet näyttelijät asuvat pääosin Uudellamaalla. Sen sijaan Nätyltä valmistuneet asuvat 
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melko tasaisesti eri puolilla Suomea. Opiskelijat kokevat, että saadusta koulutuksesta on heille 

aidosti hyötyä työelämässä. 

 

Selvitys osoittaa, että Suomessa ei kouluteta korkeakoulutasolla näyttelijöitä liikaa 

suhteessa työpaikkojen määrään. Näyttelijöiden työmarkkinoiden ongelmat ovat toisaalla 

kuin korkeakoulutettujen näyttelijöiden keskuudessa. Selvitys osoitti selvästi, että 

koulutus Nätyllä ja TeaKissa tuottaa opiskelijoille nykymuodossaan vankan ammatti-

identiteetin ja ammatillisen osaamisen, erilaisia näyttelijäorientaatioita omaavia näyttelijöitä, 

jotka pystyvät työllistymään ja työllistämään itsensä hyvin erilaisissa työympäristöissä. 

TINFOn selvitys päättyy hyvin tilannetta kuvaaviin sanoihin: ”Tätä monimuotoisuuteen 

sisältyvää potentiaalia ja rikkautta kannattaa vaalia.” 

 

 

TEATTERIALAN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN 
 

Selvitystyöryhmä on tarkastellut kriittisessä hengessä teatterialan korkeakoulutasoisen 

koulutuksen vaihtoehtoisia skenaarioita Suomessa. Selvitystyöryhmän tavoitteena on 

ollut näyttelijäntaiteen koulutuksen kehittämisen ja valmistuvien näyttelijöiden korkean 

ammattitaidon varmistamisen lisäksi opetuksen järjestäminen mahdollisimman 

kustannustehokkaasti yhteistyönä. Teatterialan koulutukselle on selvitystyöryhmän 

näkemyksen mukaan olemassa kaksi mahdollista vaihtoehtoa. Ensimmäisessä vaihtoehdossa 

koulutus toteutetaan edelleen Tampereen yliopistossa ja Taideyliopistossa Helsingissä 

yliopistojen välistä yhteistyötä kehittäen. Toisessa vaihtoehdossa koulutus keskitetään 

Taideyliopistoon Helsinkiin. 

 

 

Teatterialan koulutuksen keskittäminen Taideyliopistoon  

 

Mikäli Näty siirrettäisiin Taideyliopistoon, opiskelijalle mahdollistuisi nykyistä laajempi 

yhteys muihin esittävien taiteiden koulutus- ja maisteriohjelmiin ja suuremmat mahdollisuudet 

valita opintoja laajasta taidealojen opetustarjonnasta. Opiskelijat ja opettajakunta tulisivat 

osaksi monitaiteista yhteisöä. Samalla Taideyliopiston asiantuntijaosaaminen ja vaikuttavuus 

näyttelijäntaiteessa kasvaisi. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun tämänhetkiset henkilöstö-, 

tukipalvelu- ja tilaresurssit eivät kuitenkaan mahdollista opiskelijamäärän kasvua. 

Opiskelijamäärän kasvattaminen edellyttäisi tuntuvia lisäresursseja. 

 

Selvitystyöryhmä ei pidä opetuksen järjestämisen ja kustannustehokkuuden näkökulmasta 

mielekkäänä ja mahdollisena vaihtoehtoa, jossa koulutus siirrettäisiin Taideyliopiston 

vastuulle, mutta sijainti olisi edelleen Tampereella. Aiempi kokemus osoittaa, että vastaavat 

siirtotoimet ovat aina johtaneet siirrettyjen koulutusten lakkauttamiseen.  

 

Keskittämisen seurauksena Nätyn kehitystyö uuden Viestintätieteiden tiedekunnan eri alojen 

opetuksessa ja tutkimuksessa katkeaisi. Teatterityön tutkinto-ohjelman monialayliopiston 

luoma profiili katoaisi. Nätyn ja Tampere3-yliopiston suunnittelema monitieteellinen 

opetustarjonta supistuisi. Keskittämisen myötä näyttelijäntaiteen yliopistollinen 
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koulutustarjonta yksipuolistuisi, joka vaikuttaisi suoraan esittävien taiteiden kentän 

monimuotoisuuteen.  

 

Teatterialan koulutuksen kehittäminen Taideyliopiston ja Tampere3-yliopiston 

yhteistyönä 
 

Selvitystyöryhmä katsoo, että teatterialan koulutuksen kehittäminen toteutuu parhaiten tulevan 

Tampere3-yliopiston ja Taideyliopiston yhteistyötä syventämällä niillä alueilla, joissa se on 

mahdollista ja kustannustehokasta. Nätyn säilyminen itsenäisenä tutkinto-ohjelmana luo 

parhaat mahdollisuudet kehittää teatterityön opetusta Tampere3-yliopistossa. Tämä edellyttää 

yhtäältä näyttelijän ammattikuvan muutokseen sisältyvien mahdollisuuksien tunnistamista 

koulutuksessa ja toisaalta teatterityön opetuksen entistä vahvempaa integroimista tutkimukseen 

ja yliopiston muuhun koulutukseen sekä kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön syventämistä.  

 

Selvitystyöryhmän arvion mukaan kaksi koulutusyksikköä edellyttää enemmän koordinointia 

yhteisopetuksen toteuttamisessa, koska erilaisten toimintakulttuurien yhteensovittaminen vaatii 

työtä. Teatterialan oppimisympäristöjen ylläpitäminen ja kehittäminen kahdella paikkakunnalla 

vaatii nykyisiä resursseja. Yhteistyöstä eri paikkakunnilla toimivien yksiköiden välillä syntyy 

kustannuksia matka- ja majoituskulujen muodoissa. Nätyn sisäänottojen välivuodet tekevät 

yhteistyöstä yliopistojen välillä haasteellisempaa. 

 

Kahden koulutusorganisaation säilyttämisen edut ovat kuitenkin erillisinä yksiköinä 

toimimiseen liittyviä haasteita merkittävämpiä. Selvitystyöryhmä esittää, että teatterialan 

koulutusta kehitetään Taideyliopiston ja tulevan Tampere3-yliopiston yhteistyönä. Yhteistyö 

hyödyttää molempia osapuolia ja mahdollistaa opiskelijoille entistä rikkaammat 

mahdollisuudet monitaiteellisiin ja -tieteellisiin opintoihin erilaisissa toimintaympäristöissä. 

Tämä tukee nopeiden muutosten tilassa olevaa suomalaista ammattiteatterikenttää. Tampere3-

yliopiston teatterityön koulutuksen yhteistyö Taideyliopiston ja Aalto-yliopiston kanssa 

vahvistaa opiskelijoiden verkostoitumista elokuva- ja teatterialan muiden ammattilaisten 

kanssa. Hakijat voivat valita profiililtaan erilaisten tutkinto-ohjelmien kesken. Kaksi 

suomenkielistä näyttelijäntaiteen ohjelmaa on elinehto elävälle pienelle kielelle. Taiteen 

opetusyksikön säilyminen rikastaa monialaista Tampere3-yliopistoa.  

 

Kahdessa yliopistossa toteuttava teatterialan yliopistollinen koulutus vahvistaa alan ja sen 

koulutuksen vaikuttavuutta suomalaisessa yhteiskunnassa ja tarjoaa mahdollisuuden kriittiselle 

keskustelulle ja kehittämiselle. Lisäksi on rikkaus ja voimavara, että opetusta toteutetaan 

maantieteellisesti kahdessa eri paikassa. 

 

LIITTEET  

Liite 1 Opiskelijoiden sisäänotot, kirjoillaolevat opiskelijat ja valmistuneet 2013-2016 

Liite 2 Yhteistyössä järjestetyt perustutkinto-opinnot 2013-2017   

Liite 3 Tutkintorakenteiden vertailu BA/MA   

Liite 4 Tampereen yliopiston ja Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun tutkimusyhteistyö 

Liite 5 Työllistymiskysely TINFO 

   

Helsingissä 17.3.2017  
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