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Johdanto 

 

Kehityshankkeeni tavoite on määritellä ja selkeyttää Teatterikeskus ry:n kansainvälistä toimintaa: 

 

Miten järjestö vastaa ryhmämuotoisten teattereiden kehittämisen haasteisiin ja tukee teattereita 

pyrkimyksissä kansainväliseen yhteistyöhön? 

 

Voidakseni vastata tähän keskeiseen kysymykseen tarkastelen tässä kehityssuunnitelmani kirjallisessa 

versiossa aluksi Teatterikeskuksen nykyistä toimintaa, sen tehtäviä ja kansainvälisen toimintaan liittyviä 

hankkeita. Pyrin näin hahmottamaan jo tehtyä työtä, sen tavoitteita ja onnistuneisuutta.  Jatkan aiheen 

tarkastelua syventymällä teattereille tarjottuun julkiseen tukeen ja sen tavoitteisiin. Niiden kautta uppoudun 

kulttuuriviennin syövereihin, keskeisiin ongelmiin, haasteisiin, toiminnan muotoihin ja kehittämistarpeisiin. 

Tarkastelen aihettani sekä teatterivientiä käsitelleen julkisen keskustelun että Taivex-matkojeni 

näkökulmasta. Luotan tarkastelussa tajunnanvirtaani, tilastoihin ja mentoriryhmäni kanssa käytyihin 

keskusteluihin. Tiedostan tarkastelun pinnallisuuden ja peräänkuulutankin siksi heti ensiriveistä lähtien 

teatterivientiä koskevan tutkimuksen tarvetta ja kiitän saamaani Taivex-koulutusta siitä, että alan saada hajun 

siihen aiheeseen liittyvästä monimutkaisesta kysymysvyyhdestä ja erilaisten näkökulmien esille tuomisen 

tarpeesta.  

 

Kiitos Tuomas Auvinen, joka toimit mentorinani ja autoit pahasti eksynyttä Teatterikeskuksen 

toiminnanjohtajaa löytämään työssään suuntaa. Tämä kehityssuunnitelma ei ole Teatterikeskuksen virallinen 

kanta, vaan toiminnanjohtajan hallitukselle tulevaisuudessa esitettävä luonnos mahdollisista toiminnan 

suuntaviivoista. 

 

Tämä kehityshankesuunnitelma käsittelee ryhmämuotoisten ammattiteattereiden toimintaa, jolloin aihepiirin 

ulkopuolelle jäävät monet merkittävät kulttuuriviennin muodot, esim. näytelmäkirjallisuus. En myöskään 

tarkastele sirkus- ja tanssiryhmiä.  

 

Teatterikeskuksen tehtävät 

 

Teatterikeskuksen keskeinen tehtävä on sen jäsenteattereiden edunvalvonta. Tämä tehtävä jakautuu 

seuraaviin osa-alueisiin: 

 

1. Vaikuttaminen (kannanotot, lobbaus, näkyvyys, edustaminen, liittojen yhteistyö) 

2. Jäsenpalvelut (teatterikorit, Teatterijoukko, lehtileikepalvelu, projektit esim. markkinointi ja 

liiketoiminnan kehittäminen, seminaarit) 
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3. Yhteistyön kehittäminen (Pohjoismaisten Teatterikeskusten yhteistyö, Scen utan gränsen, projektit 

esim. TEKIJÄ ja ryhmien Ruotsin promootio, jäsenteattereiden yhteistyö) 

 

Kehitystehtäväni näkökulmasta juuri yhteistyön kehittäminen on se keskeinen tehtävä, joka auttaa ryhmien 

kansainvälisen toiminnan tukemista ja siihen liittyvien tavoitteiden saavuttamista. Seuraavaksi tarkastelenkin 

hieman jo olemassa olevien hankkeiden tavoitteita ja merkitystä ryhmämuotoisille teattereille. 

 

Yhteistyön kehittäminen 

 

Pohjoismaisten Teatterikeskusten yhteistyön tavoitteena on tukea ammattiteatteriryhmien pohjoismaista 

yhteistyötä ja verkostoitumista sekä vaihtaa ja lisätä tietoa maiden vapaan kentän tilanteesta. Yhteistyöllä 

pyritään vaikuttamaan jo olemassa oleviin kulttuurivaihtoa ja –vientiä tukeviin tahoihin sekä kehittämään 

niiden toimintaa välittämällä tietoa kentän tarpeista. Haasteeksi ovat muodostuneet yhteistyötapaamisten 

vähyys, tapaamisten keskittyminen keskusteluun, ja selkeiden tavoitteiden puute. Vuonna 2011 verkoston 

toiminta on laantunut lähes kokonaan. 

 

Teatterikeskus toimii hankepartnerina Suomalais-ruotsalaisen teatteriyhteistyön hankkeessa ”Scen utan 

gränsen”. Se on kahden maan yhteistyöllä toteutettava teatterin kansainvälistymishanke, kulttuurivaihto- ja 

vientihanke, saavutettavuushanke, tuotannollinen ja taiteellinen kehityshanke sekä vähemmistöjen 

kulttuurista tasa-arvoa edistävä hanke. Yhteistyöhanke on prosessi tai pikemminkin verkosto, jonka 

kokonaisuus hahmottuu hankesuunnittelun edetessä. Sen pääkoordinoijat ovat Riksteatern ja Hanasaaren 

suomalais-ruotsalainen kulttuurikeskus. Vuoden 2011 aikana sen yhdeksi merkittävämmäksi saavutukseksi 

voidaan lukea Teatterikeskuksen ja Tinfon yhteishankkeen ”teatteriryhmien Ruotsin promootio”, joka sai 

OKM:ltä rahoituksensa. Tämän kehittämishankkeen tavoitteina ovat synnyttää ja edistää Suomen ja Ruotsin 

välisiä teatteriyhteistyöverkostoja, jotka tukevat vapaan kentän taitelijoita, ryhmiä ja näytelmäkirjailijoita. 

Hanke parantaa maiden välisen teatteriyhteistyön koordinointia, aktivoi yhteistyökumppanit sitoutuneeseen 

ja pitkäjänteiseen yhteistyöhön ja jalkaannuttaa toimintamuodot osaksi kunkin tahon toimintaa. Se myös 

lisää suomalaisten (suomenkielisten ja suomenruotsalaisten) teatteriryhmien ja nykyteatterituotantojen sekä 

nykydraaman näkyvyyttä ja tunnettavuutta Ruotsissa. Tavoitteena on myös pidentää näin esitysten elinkaarta 

ja tarjota työtilaisuuksia, edesauttaa ja helpottaa suomalaisten vapaan kentän teatterintekijöiden 

henkilökohtaista verkottumista ruotsalaisten teatterintekijöiden kanssa ja edesauttaa kehitystä valmiiden 

teosten esittelystä kohti uusia suomalais-ruotsalaisia projekteja ja yhteistuotantoja. Käytännössä hanke on 

tarjonnut teattereille tukea niiden Ruotsiin kohdistuneisiin tuotantoihin sekä verkostoitumiseen. Lisäksi 

hankkeen puitteissa esiteltiin seminaari- ja keskustelutilaisuuksien muodossa suomalaista teatteritarjontaa 

Ruotsin kansainvälisillä teatterifestivaaleilla.  
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Teatterikeskus on ollut mukana käynnistämässä Tekijä - teattereiden kiertuejärjestelmähanketta, joka 

käynnistyi vuonna 2011. Sen tarkoituksena on valtakunnallisen teatterikiertue- ja yhteistyöverkoston 

kehittäminen sekä tarjota kiertuetoimintaan liittyvää koulutusta ja seminaareja. Hankeen ensisijaisena 

pyrkimyksenä on yhdistää suomalaisen teatterikentän ammattiteatterit ja –ryhmät toimimaan yhdessä 

kiertuetoiminnan kehittämiseksi Suomessa, mutta sillä on myös kansainvälinen ulottuvuus. 3-vuotisen 

hankkeen päätoteuttajana ja koordinoijana toimii Tampereen Yliopiston Tutkivan teatterityön keskus. Hanke 

rahoitetaan ESR-rahoituksella ja Svenska Kulturfondetin tuella.  

 

Hankkeiden vaikutusta teattereiden toimintaan on vielä vaikeaa arvioida. Ne ovat kaikki suhteellisen nuoria 

hankkeita ja ainoastaan Teatterikeskuksen ja Tinfon yhteishanke Ruotsiin suuntautuvan teattereiden 

promootion aktivoimiseksi on tuottanut konkreettista apua teattereiden kansainvälisten vierailujen määrän 

lisäämiseksi. Suurin osa teattereiden kansainvälisestä toiminnasta tapahtuu näiden hankkeiden ulkopuolella. 

Teatterit hakevat tähän toimintaansa tukea sekä OKM:ltä että yksityisiltä säätiöiltä.  

 

Tukijat ja tukimuodot 

 

Seuraavaksi tarkastelen hieman teatteriryhmien kansainvälistä toimintaa tukevia vaikuttajatahoja. 

 

Teatteriryhmät voivat hakea taloudellista, toiminnallista ja tiedotuksellista tukea seuraavilta tahoilta: 

 

- Teatterin tiedotuskeskus  

- Rahastot ja säätiöt  

- OKM ja UM 

- Taiteen keskustoimikunta 

- Nifin 

- EU ja hankkeet 

- Kultur Kontakt Norden 

- Cimo 

- Kulttuuri-instituutit 

- Lähetystöt 

 

Näiden tahojen jakama tuki jakautuu seuraaviin tukimuotoihin: 

 

- taloudellinen tuki esitysvientiin ja festivaalivierailuihin 

- käännöstuet 

- promootiohankkeet 

- kiertuetuki 
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- tiedotus- ja markkinointituki 

- viennin ja verkostoitumisen kehitystyö 

- verkostoitumistuki 

- muu asiantuntijatyö 

- matkatuet vierailuihin 

- residenssitoiminta 

 

Kansainvälisen teatteritoiminnan julkista ja yksityistä tukemista olen tarkastellut tarkemmin liitteenä 

olevassa taulukossa (Liite 1). 

 

Kehityshankkeen keskeiset kysymykset 

 

Teatterikeskuksen vuoden 2011 teatterialan yhteistyöhankkeet ja jo olemassa olevat kansainvälisen 

teatteritoiminnan tukimuodot ovat synnyttäneet monia kysymyksiä kansainvälisen teatteritoiminnan (kv-

toiminta) kehittämisestä: 

 

- Mitä verkostoitumiseen, toiminnan rahoitukseen, tiedotukseen, kulttuuripoliittiseen vaikuttamiseen 

tai toimintakulttuurin muuttamiseen/kehittämiseen liittyvää apua teatterit tarvitsevat 

kansainvälistymispyrkimystensä tueksi? 

- Miten Teatterikeskus voi auttaa? 

- Kuinka merkittävä rooli kiertuetoiminnalla, kansainvälisellä yhteistyöllä ja esitysvaihdolla on 

teattereiden tulevaisuudessa? Mitkä ovat heidän kansainvälistymisen tavoitteensa? Kuinka iso osa 

teattereista tähtää toimintansa laajentamiseen? Miten isoa osaa teatteriryhmien kokonaistoiminnasta 

kiertuetoiminta edustaa? 

- Miten Teatterikeskuksen kv-toiminta suhteutuu alan muiden tukitahojen toimintaan? 

- Millaista kansainvälistä toimintaa julkinen tai yksityinen tuki ei tällä hetkellä tue? Miten tähän 

voidaan vaikuttaa? 

 

Haasteet 

 

Pohtiessani Teatterikeskuksen mahdollisuuksia tukea teatteriryhmiä kansainvälisessä verkostoitumisessa ja 

yhteistyössä törmään Teatterikeskuksen omien henkilöstöresurssien rajallisuuteen: Miten paljon 

Teatterikeskuksen voimavaroja voidaan sitoa kansainväliseen toimintaan? Teatterikeskus ry työllistää yhden 

kokopäiväisen toiminnanjohtajan ja yhden puolipäiväisen projektisihteerin, jonka tehtävänä on hoitaa 

järjestön jäsenpalveluita. Toiminnanjohtajan tehtäväkenttä puolestaan on erittäin laaja. Työnkuvaa ei voi 

enää laajentaa, joten ryhmien kansainvälistymiseen liittyvien tehtävien hoitamiseen tulisi palkata uutta 

työvoimaa.  
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Uuden työvoiman hankkiminen edellyttää kuitenkin uusien rahoituskanavien löytämistä joko 

hankemuotoisena tai uusien yhteistyömuotojen kautta. Tämä herättää kysymyksen siitä miten moni järjestön 

jäsenteattereista oikeastaan haluaa suunnata ja kehittää toimintaansa kansainväliseksi. Miten laajasta tuen 

tarpeesta on kysymys? 

 

Toinen merkittävä kysymys koskee uusien hankkeiden kehittämistä ja niiden toiminnan käynnistämistä. 

Kuka kehittää toimintaa ja miten? Mitkä tahot voivat toimia yhteistyökumppaneina? Mistä järjestö voi hakea 

apua kehitystyöhön?  

 

Kehitystyön lähtökohtana tulisi toimia ryhmien tarpeet ja heidän kansainvälistymisstrategiansa. Mihin 

maanosiin tai maihin halutaan suuntautua? Millaisesta toiminnasta haaveillaan? Miten laajasti omaa 

toimintaa sidotaan kiertuetoimintaan ja yhteistyöprojekteihin? 

 

Suurin haaste kehitystyössä on siis tiedon puute ryhmien omista kehitystavoitteista. Kuinka moni 

teatteriryhmä itse asiassa tietää tavoitteensa?  

 

Voiko Teatterikeskus toimia vain teatteriryhmien taloudellisen tuen kehittäjänä ja erilaisten tukimuotojen 

kehittämiseen vaikuttajana vai tulisiko sen pyrkiä erityisesti luomaan tapahtumia, joissa tekijät voivat 

verkostoitua ja tulla nähdyiksi? Vastaus kysymykseen syntyy pohtimalla tukien tarpeellisuutta. Onko itse 

asiassa järkevää kehittää uusia tukimuotoja? Eikö taiteessa ja sen tekemisessä tulisi pikemminkin pyrkiä jo 

alkuvaiheessa tuottamaan sitä ilman valtion ja kuntien tukea? Voiko kansainvälistymispyrkimyksiä irrottaa 

alan muusta kehityksestä, jossa tähdätään teattereiden/ryhmien omarahoitusosuuden kasvamiseen ja entistä 

itsenäisempään toimintatapaan? 

 

Jos taidetta ja erityisesti pyrkimystä korkealaatuisen taiteen tuottamiseen ei tueta, johtaako se samaan mihin 

muissakin maissa on päädytty eli viihteen kukoistukseen? Esimerkiksi Edinburghin Fringe -festivaaleilla 

esiintyvistä teatteriryhmistä tai taiteilijoista ei aina tiennyt ennen esityksen alkua onko kysymyksessä 

ammattilaisten vai amatöörien vai puoliammattilaisten työ. Selvää oli vain se, että jokainen tekijä halusi 

elättää itsensä taiteellaan tai viihteellään. Teosten taiteellinen tai viihteellinen taso oli siksi erittäin kirjava. 

Johtaako siis ammattilaisille suunnatun tuen vähentäminen siihen, että yhä useampi ammattitaiteilija joutuu 

taloudellisten syiden vuoksi luopumaan taiteen tekemisestä ja erityisesti haaveesta tehdä sitä kansainvälisellä 

tasolla? Tuleeko silloin kansainvälisestä toiminnasta vain taloudellisesti etuoikeutettujen tai laajat hyvä-veli-

verkostot omaavien toimintaa? Tai omakustannematkailuun syventyneiden harrastajien juhlaa? 

 

Taivex-opintoihini kuuluvina matkoina tutustuin Tokion Performing Arts Marketiin, Shanghai Expoon ja sen 

yhteydessä järjestettyyn esittävän taiteen konferenssiin sekä Edinburgin Fringe –festivaaleihin. Kaikki 
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tutustumiskohteet tarjosivat loistavan pohjan tutkia ja tarkastella ulkomaista teatteritarjontaa, 

festivaalijärjestäjien ja tuotantotahojen kiinnostusta suomalaista teatteritaidetta kohtaan, ja suomalaisten 

teatterintekijöiden kykyä vastata kansainväliseen kysyntään. 

 

Päällimmäiseksi havainnoksi kaikista kohteista jäi vaikutelma siitä, ettei kiinnostus suomalaista 

teatteritaidetta kohtaan ole suuri. Kiinnostuksen laimeuteen vaikuttavat monet tekijät: 

- tarjottavien esitysten kieli, 

- tarjolla olevien esitysten taiteellinen lähtökohta, 

- yhteistyörahoituksen puuttuminen, 

- mahdollisten tilaajien omien kansallisten perinteiden vaaliminen, 

- muut kulttuurierot, 

- mahdollisten tilaajien halu työllistää omia taiteilijoita, 

- vapaan kentän toimijoiden heikko taloudellinen tilanne (suunnittelun vaikeutuminen), ja 

- teatteritaiteen heikko asema tilaajan kotimaassa. 

 

Suomalaiset teatterintekijät haluavat vaalia taiteen korkeatasoisuutta, mutta kaikki tutustumiskohteet 

keskittyivät suurelta osin viihteen esittelyyn ja tuottamiseen. Joukossa oli toki erittäin korkealla 

kunnianhimolla ja taidetta uudistavalla otteella tehtyjä tuotantoja, mutta niiden rooli tapahtumissa oli 

pikemminkin osoittaa vain taiteen monipuolisuutta ja kerätä mainetta tuotantojen tekijöille. Vaikka 

tapahtumissa eri lähteiden mukaan synnytetään myös teatterivientiä ja –vaihtoa, niiden osuus on kuitenkin 

todella pieni tapahtumien kokoon verrattuna. Miksi siis suomalaisten teatteriryhmien tulisi pyrkiä 

verkostoitumaan ulkomaisten toimijoiden kanssa tai pyrkiä kehittymään kansainvälisiksi toimijoiksi? Onko 

ryhmien toiminnan kehittäminen kansainväliseen suuntaan edes millään tasolla realistista? Voiko 

kansainvälinen kiertuetoiminta koskaan tarjota yhdellekään teatteriryhmälle edes kohtuullista elantoa? 

 

Edinburghin Fringe –festivaaleilla esiintyivät OKM:n tuella Turun kaupunginteatteri esityksellä Chaos 

(Kaaos) ja Ryhmäteatteri esityksellä The Overcoat (Päällystakki). Kummankin esityksen tuet olivat noin 

40 000 euroa. Kumpikin esitys sovitettiin dramaturgian osalta festivaalia varten, esitykset harjoiteltiin 

Britanniassa paikallisten näyttelijöiden kanssa ja suomalaista tekijäpuolta edustivat vain ohjaajat. Vaikka 

kumpikin esitys oli paikkansa ansainnut, ja erityisesti Ryhmäteatterin The Overcoat keräsi kiitosta 

arvostetuilta kriitikoilta, yritys myydä suomalaista teatteritaidetta herätti monta kysymystä. Ensinnäkin, ketä 

tai mitä esitykset oikeastaan pyrkivät myymään? Käsikirjoituksen käännöstä eli yhden käsikirjoittajan työtä 

ja ohjaajan taidetta?  

 

Jos mietimme, että kahden ihmisen taiteellisen panoksen myymiseen käytetään 40 000 euron edestä OKM:n 

tukea, mitä tuolla summalla olisi voinut muuta saada aikaan? Olisiko rahalla kenties voinut järjestää 

Suomeen moni teoksia sisältävän showcasen, johon olisi kutsuttu ja/tai kustannettu eri festivaaleilta ja 
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tuotantotahoista asiantuntijoita tutustumaan suomalaisiin teatterintekijöihin? Millainen toiminta itse asiassa 

on järkevää? Onko yksittäisen ryhmän/teatterin kauppaaminen tai verkostoitumisyritykset kansainvälisissä 

tapahtumissa millään tasolla mielekkäitä ja tuloksellisuuden kannalta tarkoituksenmukaisia? Palveleeko 

teatterivientiä paremmin keskitetty ja useampia tekijöitä yhdistävän esittely- tai verkostoitumistapahtuman 

luominen? Onko sellaisellakaan toiminnalla itse asiassa tulevaisuutta?  

 

Kysymykset nostavat esille vielä syvempiä kysymyksiä kulttuuriviennin piilossa olevista tavoitteista: 

Haluammeko me kaupata koulutetut taiteilijat maailmalle vain nostaaksemme kansallista itsetuntoamme 

kulttuurin saralla? Onko kulttuurivienti keksitty pelastamaan kulttuurin tulevaisuus Suomessa? Onko se 

korkeatasoisen taiteen ainoa elinehto maassamme? Urheilu elää kukoistuksessa, koska sen avulla voimme 

meritoitua kansana ja kansakuntana. Siihenkö kulttuuriviennilläkin pyritään? Mitä silloin pitäisi tehdä, jotta 

voisimme luoda yksittäisiä merkittäviä, kansainvälisiä taiteilijatähtiä? Ovatko freelancetaiteilijat tuota 

pääomaa?  

 

Olen syvällä suossa. Pystyäkseni taas hengittämään takerrun seuraavaan oljenkorteen: Tarkastelen 

teatteriviennin päämääriä ja sen tarjoamia mahdollisuuksia. 

 

Teatterivienti 

 

Suomen teatteriviennin ainoa maineikas kiintotähti on ohjaaja Kristian Smeds ja hänen ryhmänsä Smeds 

Ensemble. Hänen teoksensa todistavat, että yksittäiset teokset voivat menestyä kansainvälisellä tasolla. 

Smeds ei kuitenkaan ole ainoa suomalainen teatteriryhmä joka on niittänyt mainetta ulkomailla. Vähemmän 

kotimaassa tunnettuja menestyjiä ovat mm. Oblivia ja Nya Rampen. Teatterit ovat keränneet palkintoja ja 

kunnianosoituksia kansainvälisillä areenoilla, mutta itse esitysmäärät ulkomailla ovat hyvin vaatimattomia. 

Teattereiden tulorakenne perustuu edelleen saatuun julkiseen tukeen. Teattereiden työskentelyn arvo onkin 

täysin muualla: teatteritaiteen kehittymisessä ja kansainvälisen tason saavuttamisessa. Ryhmien työskentely 

perustuu kansainväliseen yhteistyöhön. Esimerkiksi Oblivia on itsessään monikansallinen ryhmä, jossa on 

taiteilijoita useasta eri maasta.  

 

Voidaankin kiteyttäen sanoa, että teatteriviennin päämääriä ovat 

- Taloudellisen edun / voiton kasvattaminen 

- Taiteellisen tason kehittäminen / taiteellinen kasvu 

- Meritoituminen 

 

Taiteellisen tason kehittäminen ja taiteellinen kasvu ovat parhaiten kehittyneet yhteistuotannoissa, joissa eri 

maiden tekijät saavat pitkäjänteisesti tutustua toistensa työtapoihin, näkemyksiin, taiteellisiin ambitioihin ja 

kulttuurisiin erityispiirteisiin. Teatteriviennin ohella olisikin siis tärkeää korostaa kulttuurivaihtoa ja 
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yhteistyöhankkeita. Nämä takaavat taiteellisen kehityksen. Suomalaisen teatteritaiteen tavoitteena tulisikin 

olla mahdollisimman monen ryhmän toiminta tällä tasolla. Vain siten voidaan turvata suomalaisen 

teatteritaiteen kehittyminen. 

 

On tärkeää miettiä mikä on mielekästä toimintaa vaihdon ja yhteistyön kasvattamiseksi.  Mitkä ovat 

kulttuurivaihdon kipupisteet? 

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi oman Suomen kulttuuriviennin kehittämisohjelmansa vuosille 2007 – 

2011 vuonna 2006. Kehittämisohjelman tavoitteina ovat sekä kasvattaa kulttuuritoimijoiden taloutta että 

tekijöiden tunnettavuuden ja taiteellisen maineen kasvattaminen. Kulttuuriviennistä on toivottu vastausta 

kulttuurin taloudellisen aseman turvaamiseen ja kulttuuritalouden kasvattamiseen. Yritystoiminta ja 

bisnesajattelu ovat olleet ne avaimet, joilla on uskottu suomalaisen kulttuurin saavan arvostusta niin 

kansainvälisellä kuin kansallisellakin tasolla (vrt. Teatteri-lehti 7/07).  

 

Myös teatterille on kehitysohjelmassa oma kulttuurivientistrategiansa. Sen toteuttamista koordinoiva 

Teatterin Tiedotuskeskus asetti strategisiksi tavoitteiksi mm. ryhmäteatterikentän välittäjäportaan 

kehittämisen. Keskeiseksi vientituotteeksi kehkeytyi näytelmävienti. Tärkeänä kehittämiskohteena nähtiin 

kansainvälinen kulttuuriyhteistyö ja sen määrärahat. Tienviittana koko kehittämisstrategiassa toimi ajatus 

yhden maiseen nousevan menestyjän imusta, jolla myös muut toimijat pääsevät helpommin esille ja 

kiinnostuksen kohteiksi. Tuon tavoitteen saavuttaminen kuitenkin edellytti taiteilija- ja esitysvierailujen 

lisäämistä kansainvälisen vaihdon rahoitusinstrumentteja kehittämällä, vahvistamalla kansainvälisesti 

toimivien ryhmien taloudellista tukea sekä vahvistamalla kansainvälisiä yhteistyötuotantoja ja muuta 

kansainvälistä yhteistyötä.  

  

Käytäntö on vuosien aikana osoittanut, että OKM:n ja ryhmien kansainvälistymisen tavoitteet ovat osittain 

ristiriidassa. Rahoitusinstrumentit eivät ole merkittävästi kehittyneet, bisnesajattelu ei istu toimintaan 

yhdistysmuotoisten toimijoiden talouden turvaajana ja rahoituksien myöntämisessä suositaan yritysmuotoisia 

toimijoita, joiden keskeisenä tavoitteena on tuotteistaa teatteri erilaisiksi konsepteiksi. Taiteilijat ovat siis 

joutuneet syrjään, ja teatterin toteuttamisen välineet asettuneet keskiöön. Keskeiseksi kysymykseksi 

muodostuukin siksi se miten merkittävää kansainvälistä toimintaa harjoittavien yhdistysmuotoisten 

toimijoiden ja päättäjien tavoitteet saadaan kohtaamaan. Tällä hetkellä erilaiset tukimuodot tukevat 

kulttuuripolitiikan asettamia kehityssuuntia, kun ryhmät kokevat kansainvälistymistarpeiden edellyttävän 

laaja-alaisempaa toimintaa. 

 

Yhden Suomen merkittävimmistä kansainvälisistä festivaaleista Baltic Circle –festivaalin entinen 

toiminnanjohtaja Johanna Hammerberg kiteytti Teatteri-lehden numerossa 7/07 kansainvälisen toiminnan 

kehitysstrategian seuraavasti: ”Filosofiamme pähkinänkuoressa on se, ettei voi olla kansainvälistä vientiä 

ilman tuontia. Täytyy löytyä paikallisesti kansainvälinen maaperä, että voi olla osa kansainvälistä yhteisöä, 
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ja jotta voi viedä maailmalle jotain omaa.” Ajatukset kansainvälisestä yhteisöllisyydestä, esitysvaihdosta ja 

pitkäjänteisestä filosofisesta toiminta-ajatuksesta istuvat kovin huonosti OKM:n kulttuuriviennin keskeisiin 

tavoitteisiin, ja tämä on Suomen teatteritaiteen kansainvälistymisen keskeinen kompastuskivi. 

 

Teattereiden kansainvälinen toiminta 

 

Kuten olen aiemmin todennut, keskeiseksi kysymykseksi nousee se millaisia tavoitteita teattereilla on oman 

kv-toimintansa suhteen. Teatteriryhmien kansainvälistä toimintaa on kartoittanut viime vuosina kolme eri 

tahoa: vuoden toiminnan jälkeen loppunut TEX-hanke, Teatterin tiedotuskeskus ja pohjoismaisten 

teatterikeskusten kariutunut yhteishanke. Nämä tahot ovat kartoituksilla pyrkineet kehittämään omaa 

toimintaansa ja vastaamaan karkeasti määriteltynä samaan kysymykseen kuin minäkin eli miten ryhmiä voi 

auttaa heidän kansainvälistymispyrkimyksissään. 

 

Tarkastelemalla Teatterin tiedotuskeskuksen julkaisemia teatteritilastoja voi nähdä, että teattereiden 

kansainväliset vierailut kohdistuvat hyvin erilaisiin kohteisiin. Käytin vertailussa apunani vuoden 2010 

teatteritilastoja. Niiden avulla seurasin teatteriryhmien ulkomaanvierailujen määrää ja kohdemaita. 

Oletuksena on, että vierailut ovat jollakin tavalla vastanneet myös teatteriryhmän omia kansainvälistymisen 

tavoitteita. Ks. liite 2. 

 

Esitysmäärien perusteella Ruotsi, Espanja ja Saksa ovat ne maat, joihin teatteriryhmät ovat kansainvälisesti 

eniten suuntautuneet. Esitysmäärien perusteella voi myös huomata, että nukketeatteritoiminta on Suomen 

merkittävintä kansainvälistä toimintaa. Nykyteatterin merkitys nousee esille vain yksittäisinä vierailuina, 

ehkä juuri festivaalivierailuihin liittyvänä taidemuotona.  

 

Tarkastelemalla vierailevien teatteriryhmien määrää kussakin kohdemaassa nousevat Ruotsi, Saksa ja Venäjä 

kansainvälisen toiminnan merkittävimmiksi maiksi. Ruotsin vetovoima perustuu lastenteatterivierailuihin. 

Saksaan vetoaa nykyteatteri. Espanjan ja Venäjän vetovoimat selittyvät sekä lastenteatterilla että kokeilevalla 

nykyteatterilla.  

 

Vos-teattereiden kansainvälisten vierailujen tarkastelu nostaa Ruotsin esitysmäärien ja vierailevien 

teattereiden määrän suhteen merkittävämmäksi vierailumaaksi (ks. liite 3). On kuitenkin merkittävää, että 

vos-teattereiden kansainväliset vierailut ovat lähes kokonaan joko tanssiteatteria tai lastenteatteria.  

 

Tilastojen tarkasteleminen sai minut ymmärtämään, että lastenteatteriin liittyvä arvokeskustelu on erittäin 

tärkeä tulevaisuuden tehtävä. Siihenhän perinteisesti suhtaudutaan Suomessa hyvin kaksijakoisesti. Toisaalta 

sen arvoa koko ajan ylistetään ja sen merkitystä korostetaan, mutta käytännössä sen tekemistä ei juurikaan 

tueta ja sen ongelmiin perehdytä. Teatterin sisäisessä arvohierarkiassa sen tekijöitä väheksytään ja se saa 



 11 

taidelajina hyvin harvoin palkintoja tai muita kunnianosoituksia. Kuitenkin monet teatterinjohtajat 

haluaisivat lisää lastenteatteritarjontaa teattereihinsa täällä Suomessa, ja tendenssi näyttäisi olevan 

samanlainen myös monissa muissakin maissa. Olisiko siis aika nostaa lastenteatteri teatteriviennin ja –

tuotannon tähdeksi? 

 

Puuttuvat tukikohteet, vaikuttamisen tavoitteet ja keinot 

 

Sekä teattereiden kansainväliseen toimintaan kohdistuvien tukien että teattereiden kansainvälisen toiminnan 

tarkastelu auttoivat minua ymmärtämään, että teattereiden kansainvälisen toiminnan tukeminen merkitsee 

pyrkimystä vaikuttaa niille suunnattujen tukien kehittämiseen ja lastenteatterin aseman kirkastamiseen. 

 

Teattereiden kansainvälisen toiminnan tukimuotoihin tulisi lisätä 

- matkatuet pitkäjänteisen verkostoitumisen kehittämiseen, 

- festivaalien osatuottajatuki, 

- festivaalien toiminta-avustukset, ja 

- kannustustuki eri teattereiden yhteistuotantoihin. 

 

Lisäksi tulisi vaikuttaa eri tahoihin seuraavien tavoitteiden saavuttamiseksi: 

- välittäjäportaan kehittäminen, 

- markkinointi- ja tiedotusmateriaalit, 

- verkostoitumisalustojen kehittäminen, ja 

- kansainvälisten esittävän taiteen konferenssien tai messujen puute pohjoismaista. 

 

Suomen Teatterit ry on jo pitkään esittänyt kulttuuripolitiikan päättäjille, että lastenteatterin asemaa ja tukea 

tulisi Suomessa selvittää ja sen tukimuotoja kehittää. Yhdyn tähän esitykseen myös kansainvälisen toiminnan 

näkökulmasta. Lastenteatterin merkitys suomalaisessa kulttuuriviennissä tulisi tehdä näkyväksi ja sen arvoa 

korostaa myös tällä saralla. Uskon, että päämäärä on saavutettavissa sekä eri teatterialan liittojen ja 

järjestöjen yhteistyöllä että asian nostamisella mediaan.  

 

Mistä sitten toimijat, jotka eivät sovi OKM:n tavoitteiden toteuttajiksi voivat saada tukea toiminnalleen? 

Toimivan tuen voivat tarjota säätiöt.  Teatterikeskuksen tehtävänä tulisikin olla vaikuttaa nimenomaan 

yksityisiin säätiöihin ja apurahaa myöntäviin muihin tahoihin. Kampanjaluonteinen kaksivuotinen tuki voisi 

tarjota mahdollisuuksia entistä laajemman kansainvälistymiskehityksen toteutumiseen. Jos jokin yksityinen 

säätiö ottaisi ryhmien kansainvälisen toiminnan kehittämisen tehtäväkseen, se voisi toimia esimerkkinä myös 

julkiseen suuntaan.  
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Lopuksi 

 

Teatterikeskus ry on luotu vaikuttamaan kulttuuripoliittisesti ryhmämuotoisten ammattiteattereiden asioihin.  

Miten ryhmien kansainväliseen toimintaan voidaan vaikuttaa?  

 

Kertaan vielä kerran kehityssuunnitelmassani esille tuotuja kehittämisen keinoja: 

 

- kulttuuripoliittinen vaikuttaminen (tukimuotojen kehittäminen: julkinen rahoitus, media, yksityiset 

säätiöt) 

- hankkeet ja projektit (tiedotus, markkinointi, verkostoituminen: yhteistyökumppanit, julkinen 

rahoitus, yksityiset säätiöt) 

- pohjoismaiset kiertävät teatterimessut (verkostoituminen, markkinointi: yhteistyökumppanit, 

julkinen ja yksityinen rahoitus) 

- pitkäkestoinen kehittämisstrategia (tavoitekeskustelut: Teatterikeskus, jäsenteatterit, Tinfo) 

- yhteiskunnallinen keskustelu (lastenteatterin näkyvyys: media) 

 

Kun vertaan kehityssuunnitelmani tuloksia Teatterikeskuksen nykyiseen kansainväliseen toimintaan ja sen 

pyrkimyksiin kehittää teattereiden toimintaa, katson Teatterikeskuksen tulevaisuuden tavoitteiden liittyvän 

hankkeiden ja yhteistyöprojektien ohella merkittävästi kulttuuripoliittiseen vaikuttamiseen. Voi jopa sanoa, 

että se on merkittävämpää kuin hanke- ja projektitoiminta. Teattereiden kansainväliseen toimintaan liittyvän 

tiedon välittäminen, niiden tarpeiden näkyväksi tekeminen ja laajemman yhteiskunnallisen merkityksen 

syventäminen ovat ne keskeiset avaimet, joilla Teatterikeskuksen tulisi lähestyä sekä julkisen hallinnon 

päättäjiä että yksityisiä säätiöitä, mediaa ja itse kenttää. Keskeisessä asemassa on teattereiden tekemän työn 

arvon ja merkityksen nostaminen. 
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LIITE 1. 

Kansainvälisen 
toiminnan tuet 

 

Tuen käytön erittely  

  

Organisaatio Apuraha 

  

Taiteen keskustoimikunta Matka-apurahat yksityishenkilöille 

Taiteen keskustoimikunta Residenssiapurahat yksityishenkilöille 

Taiteen keskustoimikunta Residenssiapurahat yhteisöille 

Taiteen keskustoimikunta Monikulttuurisuutta edistävät taidehankkeet 

Taiteen keskustoimikunta Apurahat yksityishenkilöille ja työryhmille  

 kansainvälisen kulttuuriyhteistyön, kulttuuri- 

 viennintai kulttuurivaihdon hankkeisiin  

Taiteen keskustoimikunta Avustukset yhteisöille kansainvälisen  

 kulttuuriyhteistyön, kulttuuriviennin tai 

 kulttuurivaihdon hankkeisiin  

Pohjoismainen kulttuuripiste Nord Liikkuvuustuki 

Pohjoismainen kulttuuripiste Nord Verkostotuki (lyhyt ja pitkäaikainen) 

Pohjoismainen kulttuuripiste Nord Residenssikeskusten tuki 

Pohjoismainen kulttuuripiste Nord Kulttuuri- ja taideohjelma/  

 Tuotantopainotteinen ohjelma 

Pohjoismainen kulttuuripiste Nord Kulttuuri- ja taideohjelma/  

 Osaamisen kehittäminen 

Cimo EU:n kulttuuriohjelma / 

 Tuki hankeyhteistyölle 

Cimo EU:n kulttuuriohjelma / 

 Tuki eurooppalaisille festivaaleille 

OKM  Taiteen ja kulttuurin Venäjä-ohjelman 

 toimeenpano 

OKM  Kulttuuriviennin kärkihankkeet 

OKM  Kulttuuriviennin hankkeiden  

 hankevalmistelu 

Konstsamfundet Scenkonst 

Jenny ja Antti Wihurin säätiö Apuraha henkisen ja taloudellisen  

 suomalaisen viljelyn edistämiseen 

Alfred Kordelinin yleinen edistys-  Päärahaston apurahat tieteen, kirjallisuuden,  

ja sivistysrahasto taiteen ja kansanvalistuksen edistämiseksi 

Suomen Kulttuurirahasto Keskusrahaston apurahat 

Svenska Kulturfonden Resestipendier 

Svenska Kulturfonden Understöd och stipendier  

Islantilais-suomalainen Apurahat ja stipendit Suomen ja Islannin  

kulttuurirahasto välisten yhteyksien edistämiseen 

Suomalais-norjalainen  Apurahat ja stipendit Suomen ja Norjan  

Kulttuurirahasto väliseen kulttuurivaihtoon 
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Suomalais-tanskalainen Apurahat ja stipendit Suomen ja Tanskan 

Kulttuurirahasto välisten yhteyksien ja kultturivaihdon edist. 

 

 

LIITE 2. 

 

Teatteriryhmien esitysvierailut ulkomailla vuonna 2010 

 

Kohdemaa Esityskerrat Ryhmät 

Espanja 9 + 16 = 25 Akseli Klonk, Quo Vadis 

Iso-Britannia 1+6+1 = 8 Oblivia, Myllyteatteri 

Italia 1 Improvisaatioteatt. Stella Polaris 

Kroatia 1 Circus Maximus 

Kuwait 8 Nukketeatterikeskus Poiju 

Liettua 1 + 4 = 5 Esitystaiteen seura, Smeds 

Ensemble 

Malesia 12 Nukketeatteri Sytkyt 

Norja 2 + 1 = 3 Totem-teatteri, Un der libet 

Portugali 6 Todellisuuden tutkimusseura 

Ranska 4 Oblivia 

Ruotsi 1+1+2+1+3+13+1+2+8 = 32 Klockriketeatern, Rospuutto-

ryhmä, Teatteri Taimine, 

Matkalaukkuteatteri, 

Nukketeatteri Akseli Klonk, 

Nukketeatteri Sytkyt, Teater 

Josefina, Teatteri Taigamatto, 

Välitila 

Saksa 1+1+2+4+1+1+1+1= 12 Circus Maximus, Musiikkiteatt. 

Kapsäkki, Oblivia, Todellisuuden 

tutkimuskeskus, Esitystaiteen 

seura, Smeds Ensemble, Un der 

Libet 

Singapore 1 Nukketeatteri Sytkyt 

Slovakia 1 Universum 

Sveitsi 4+3 = 7 Improv.teatt. Stella Polaris, 

Teatteri Metamorfoosi 
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Thaimaa 4 Nukketeatt. Sytkyt 

Tsekki 4 Circus Maximus 

Unkari 3 PerformanceSirkus 

USA 4+4= 8 Nukketeatterikeskus Poiju, 

Oblivia 

Venäjä 2+2+3+2= 9 Nukketeatt. Kapsäkki, 

Nukketeatterikeskus Poiju, Quo 

Vadis, Universum, Smeds 

Ensemble 

Viro 1 Improv.teatt. Stella Polaris 

 

 

LIITE 3. 

 

Vos-teattereiden esitysvierailut ulkomailla vuonna 2010. 

 

Kohdemaa Esitysmäärä Teatteri 

Belgia 1 Zodiak 

Iso-Britannia 2 Tanssiteatteri Eri 

Espanja 3 Tero Saarinen Company 

Italia 1 Tanssiteatteri Eri 

Itävalta 1 Zodiak 

Japani 7 Teatteri Hevosenkenkä 

Kiina 1+3+10 = 14 Tero Saarinen Company, Zodiak, 

Tanssiteatteri MD 

Kolumbia 2+5 = 7 KOM-teatteri, Tero Saarinen 

Company 

Ranska 1+8+1 = 10 Tero Saarinen Company, Zodiak 

Ruotsi 27+1+1+3+4+2+2+2+1+2 = 45 Helsingin kaupunginteatteri, 

Teatteri Hevosenkenkä, JoJo – 

Oulun tanssin keskus, 

Kansantanssit. Rimpparemppi, 

Tanssiteatteri Eri, Tanssiteatteri 

Hurjaruuth, Zodiak 

Saksa 2+4+1+1+3 = 11 Helsingin kaupunginteatteri, 

Tanssiteatteri MD, Tero Saarinen 
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Company, Zodiak 

Tsekki 1+1 =2 Kuopion kaupunginteatteri, 

Teatteri Mukamas 

Turkki 6 Tanssiteatteri Eri 

USA 2 Tero Saarinen Company 

Venäjä 2+4 = 6 Helsingin kaupunginteatteri, 

Tanssiteatteri ERI 

Viro 4 Teatteri Mukamas 

 


