
SUURIA JA KESKISUURIA TEATTEREITA JOHTAVAT MIEHET – NAISET ALIEDUSTETTUINA 

Miten valta jakaantuu teatterissa? Miten tasa-arvo toteutuu teatterissa? Teatterin tiedotuskeskus TINFO on selvittänyt 

miesten ja naisten osuuksia teattereiden johtotehtävissä. Halusimme tuottaa tietoa vertikaalisesta segregaatiosta, eli 

siitä, miten miehet ja naiset asemoituvat teattereiden organisaatiohierarkiassa johtotehtäviin.  

Teatteri on toimialana kokonaisuutena vähäisesti segregoitunut: naisia ja miehiä työskentelee päätoimisesti VOS-

teattereissa (ja Suomen Kansallisteatterissa) jokseenkin yhtä paljon. Vuonna 2014 näissä teattereissa työskenteli 956 

naista (48,2 %) ja miehiä 1026 (51,8 %).
1
    

Tarkastelimme 124:ää teatteritilastoinnin piirissä olevaa ammattiteatteria (57 VOS-teatteria ja 67 rahoituslain 

ulkopuolista teatteriryhmää) ja niiden johto- ja päällikkötason tehtävien sukupuolijakaumaa. Selvityksen piiriin saatiin 

kaiken kaikkiaan 309 henkilöä (lista ammattinimikkeistä ja titteleistä löytyvät liiteestä). Tuloksena oli, että miesten ja 

naisten määrä oli lähes tasan (naiset 154; 49,8 % / miehet 155; 50,2 %). Lähempi tarkastelu osoittaa kuitenkin suuret 

erot sukupuolten välillä eri johtotason tehtävissä. Eroja löytyy myös VOS-teattereiden ja rahoituslain ulkopuolisten 

teatteriryhmien välillä. 

Kun tarkastellaan sitä, miten VOS-teattereiden johto jakautuu sukupuolen mukaan, havaitaan miesvaltaisuus. Naiset 

ovat alkuedustettuja teattereiden johtotehtävissä ja he ansaitsevat miehiä vähemmän. 

Kaikissa VOS-teattereissa naisjohtoa on 39,2 % (31), miehiä johtotehtävissä oli 60,8 % (48).
2
 Taiteellisen johdon 

osuus on miesten eduksi vielä suurempi (63,5 % / 36,5 %). VOS-teatterit eroavat toisistaan sukupuolirakenteeltaan: 

teattereiden sisällä tapahtuu segmentoitumista. Suurten- ja keskisuurten puheteattereiden johdossa on tuntuvasti 

enemmän miehiä kuin naisia: mitä suurempi teatteri, sitä todennäköisemmin sen johdossa on miehiä ja käänteisesti, 

mitä pienempi teatteri, sitä todennäköisemmin johtotehtävissä on naisia. Johtotason tehtävissä naisten osuus suurissa 

ja keskisuurissa VOS-teattereissa on 41,7 %, ryhmissä ja pienteattereissa (VOS) 43,5 %, VOS-tanssiteattereissa 51,7 

% ja rahoituslain ulkopuolisissa ryhmissä 56,1 %. 

 

   

                                                           
1 Lähde: Palkkatilastot 
2 Luvuissa on huomioitu Joensuun, Jyväskylän ja Kajaanin kaupunginteattereissa vuoden 2016 alussa tapahtuvat henkilövaihdokset. 
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VOS-puheteattereiden hallituksissa/johtokunnissa tai vastaavissa luottamuselimissä mies- ja naispuheenjohtajia on 

kutakuinkin yhtä paljon: miehiä 20, naisia 24. Myös suurissa ja keskisuurissa VOS-puheteattereissa suhde on lähes 

tasan: miespuheenjohtajia 15 ja naispuheenjohtajia 16. 

Kun tarkastelu laajennetaan käsittämään myös teattereiden keskijohtoa, naisten suhteellinen osuus kasvaa.  

 

 

Sukupuolen mukaan eriteltyä tilastointia ja selvityksiä tarvitaan. TINFO pyrkii esittämään myös tällaista tilastointia. 

Tilastotieto ei kuitenkaan kerro koko totuutta. Tilastoista näkee sukupuolten väliset erot ja yhtäläisyydet, mutta ne 

eivät kerro erojen syistä. Tilastotieto yksinkertaistaa sukupuolen moninaisuutta, eikä siinä välttämättä tarkastella 

sukupuolen merkitystä laajemmin.  

Tilastollinen tarkastelu herättää kysymyksiä eriarvoisuuden syistä ja mekanismeista. Tarvitaan entistä enemmän 

sukupuolinäkökulman huomioon ottamista. Tekijöistä, jotka uusintavat sukupuolten eriarvoisuutta teatterin 

työmarkkinoilla, ei ole riittävästi tietoa. Tietoa ei myöskään ole siitä, mikä merkitys sukupuolittuneilla 

verkostosuhteilla on eriarvoisuuden perustana. Naisten työurien orientaatioiden muutoksia ja urasuuntautuneisuutta 

teatterissa tulisi selvittää.  

Sukupuolten tasa-arvolla tarkoitetaan tilannetta, jossa rakenteet ja päätöksentekoprosessit eivät suosi tai syrji naisia tai 

miehiä heidän moninaisuutensa huomioiden. 

Tämä selvitys jatkaa aikaisempaa sukupuolinäkökulmaista tarkasteluamme. Aiemmin on selvitetty VOS-teattereiden 

ohjelmistojen sukupuolirakennetta (näytelmäkirjailijoiden, dramaturgin ja ohjaajien sekä roolitöiden osuudet). Näihin 

tuloksiin voi tutustua TINFOn verkkosivuilla. Teatterin palkkatilastot selvittävät yksityiskohtaisesti alan palkkausta, 

myös naisten ja miesten palkkaeroja. 

Lisätietoja: 

Teatterin tiedotuskeskus TINFO 

Hanna Helavuori, johtaja   Mikko Karvinen, projektiassistentti 

(09) 2511 2121, 044 363 1722 mikko.karvinen(a)tinfo.fi 

hanna.helavuori(a)tinfo.fi 

www.tinfo.fi 
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http://www.tinfo.fi/documents/teatteritilastot2014_verkko.pdf
http://www.tinfo.fi/documents/palkkatilastot-2014_1202151142.pdf
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