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TAITEEN EDISTÄMISKESKUS/ 
VALTION NÄYTTÄMÖTAIDETOIMIKUNTA 
   
 
Muistio taideneuvostolle ja tulevalle näyttämötaidetoimikunnalle 
 

Uuden organisaation aloittaessa on oikea hetki ratkaista taiteen tukipolitiikan 
rakenteet uudelleen. Nykyiset resurssit ja tukijärjestelmä eivät tue suomalaisen 
taiteen kehittymistä, eivätkä opetus- ja kulttuuriministeriön vaativia tulevaisuuden 
visioita. Taiteen edistämiskeskuksen tulee edistää jatkuvaa ajankohtaista 
vuoropuhelua taidekentän, opetus- ja kulttuuriministeriön, taideneuvoston valtion 
taidetoimikuntien sekä alueellisten toimikuntien välillä. 

 
 
Näyttämötaidetoimikunta 2010-2013 
 

Valtion näyttämötaidetoimikunta nimitettiin Taiteen keskustoimikunnan alaisuuteen 
kolmivuotiskaudelle 2010-2012, minkä jälkeen kaikki jäsenet jatkoivat pyynnöstä 
kevään 2013 siirtymäkauden ajan Taiteen edistämiskeskuksen aloittaessa 
toimintansa. 
 
Toimikunta käsitteli kautensa aikana yli 3000 apuraha-, avustus- ja taiteilijaeläke-
hakemusta, jakoi noin kymmenen miljoonaa euroa veikkausvoittovaroja taiteilijoille ja 
taiteilijaryhmille sekä myönsi ½-5 -vuotisen taiteilija-apurahan yli sadalle näyttämö-
taiteilijalle. Toimikunta vastasi yli 40:een lausunto- ja esityspyyntöön, otti kantaa 
näyttämötaiteen edistämiseen liittyviin taide- ja kulttuuripoliittisiin kysymyksiin ja 
tutustui suomalaiseen teatterikenttään mm. vierailemalla vuosittain Tampereen 
teatterikesä -tapahtumassa. Toimikunnan jäsenet ovat myös seuranneet 
teatteriesityksiä ja -festivaaleja aktiivisesti eri puolilla maatamme sekä käyneet 
tulevaisuuteen tähtäävää keskustelua teatteritaiteesta. 

 
 
Näyttämötaiteelle oma toimikunta 
 

Kokemuksemme on kiistatta osoittanut, että toimikuntatyössä tarvittavan laajan 
asiantuntemuksen turvaamiseksi on näyttämötaiteen oma toimikunta säilytettävä. 
Näyttämötaiteen eri osa-alueet ja ammattiryhmät sekä Suomen eri alueet on oltava 
toimikunnassa edustettuina. Suomessa on elävä ruotsinkielisen teatterin kenttä, ja 
tästä syystä kaksikielisyys on otettava huomioon jäseniä nimitettäessä. 
 
Nykyisen toimikunnan kokemuksen, asiantuntemuksen ja hiljaisen tiedon siirtyminen 
tulee varmistaa nimeämällä vanhasta toimikunnasta jäseniä myös uuteen. 
 
Näyttämötaiteen kenttä laajenee jatkuvasti, perinteisen puheteatterin lisäksi 
toimikunta on enenevässä määrin käsitellyt hakemuksia, jotka sisältävät mm. 
nukketeatteria, esitystaidetta, performanssia, soveltavaa taidetta ja sirkustaidetta.  
 
Tämä on otettava huomioon tulevassa näyttämötaiteen strategiatyössä, erityisesti 
tukimuotojen kehittämisessä. 



  

   

  

Toimikunta ja jaostot 
 

Nykyisen lain mukaan jaostoja voidaan perustaa vain valtion taidetoimikuntien 
yhteyteen. Esimerkiksi sirkustaiteen osuus esittävän taiteen kentällä kasvaa ja 
moninaistuu jatkuvasti. Nykyisellään sirkustaiteella on asiantuntijaryhmä, joka toimii 
valtion tanssitaidetoimikunnan yhteydessä. Sirkus on kuitenkin taiteenalana niin 
omaleimainen, että oman jaoston perustaminen on tarpeellista. Jaosto kuuluisi alojen 
yhteisten piirteiden vuoksi luontevimmin näyttämötaidetoimikunnan yhteyteen. 
 
Myös kasvava soveltavan taiteen osuus hakemuksissa on lisääntynyt kaikilla 
taiteenaloilla jatkuvasti. Perinteisillä taiteen edistämisen rahoilla ei näitä tarpeita 
pystytä kattamaan. Uutta näyttämötaidetoimikuntaa valittaessa tulee soveltavan 
teatterin edustus ottaa huomioon.  

 
 
Tukipolitiikka 
 

Eduskunnan sivistysvaliokunnan Taikesta käydyissä keskusteluissa samoin kuin 
ministerinkin kannanotoissa korostui vertaisarvioinnin suuri merkitys. 
Kokemuksemme on osoittanut, että on tärkeää käsitellä eri momenttien hakemuksia 
yhtenä kokonaisuutena, sillä arvioinnissa ovat mukana koko Suomi ja teatteritaiteen 
eri ilmenemismuodot. 
 
Viime aikoina on arvioitavana ollut enenevässä määrin hakemuksia, jotka itse 
asiassa saattavat olla sisällä jo jonkun ryhmän toimintasuunnitelmassa tai 
kokonaisuus on muuten pilkottu haettavaksi monelta eri momentilta ja toimikunnalta. 
 
Hakemusten suuri määrä kätkee helposti sisäänsä joukon projekteja, joiden arviointi 
hankekohtaisesti on vaikeaa. Tuen oikeaan kohdentamiseen tarvitaan hankkeen 
takana olevien ihmisten ja tuotantoryhmien tuntemusta. Tästä syystä on tärkeää, että 
päätöksentekijöillä on alasta mahdollisimman syvä ja laaja kokonaisnäkemys. Näin 
varmistetaan, että tuki ei kohdistu esimerkiksi julkisuudessa näkyviin tai 
pintailmiöihin.  

 
Kohdeapurahojen ja erityisavustusten hakijoiden joukkoon on syntynyt ryhmiä, jotka 
olettavat tuen olevan jatkuvaa. Tämä ei aina ole perusteltua, sillä nämä tukimuodot 
on pääsääntöisesti tarkoitettu yksittäisiin hankkeisiin. Myös toiminta-avustusten 
piirissä on ryhmiä, jotka toimivat täysipainoisesti vain joka toinen vuosi, mutta 
kuitenkin olettavat saavansa avustusta vuosittain. 
 
Kiristyvien resurssien aikana on oletettavaa, että esimerkiksi Esitystaiteen keskuksen 
kaltaisia kattojärjestöjä tai -organisaatioita syntyy lisää. Tällä hetkellä ne ovat 
väliinputoajia, eivät teattereita mutta eivät myöskään kertaluontoisia kohde- tai 
erityisavustusprojekteja. Ryhmien välinen yhteistyö on hyväksi mutta ratkaistavaksi 
jää, miltä momentilta ja millä kriteereillä vastaavia organisaatioita tuetaan.  
 
Nykyinen toimikunta ei ole esittänyt valtionosuuslain piiriin uusia teattereita lain 
piirissä jo olevien teattereiden henkilötyövuosivajeen vuoksi. Huolestuttavaa on, että 
vos-teatterit ovat alkaneet ulkoistaa omia tuotantojaan vapaille ryhmille, jotka 
puolestaan hakevat rahoitusta näyttämötaidetoimikunnalta. Vapaa kenttä muuttuu 
näin vos-teattereiden halpatyövoimaksi. 
 
Uusia taiteellisia sisältöjä syntyy usein yksittäisten taiteilijoiden ja kertaluonteisten 
projektien myötä. Jatkuvan alimitoitetun tuen varassa tapahtuvan toiminnan 
hyväksyminen on kyseenalaistettava.  
 



  

   

  

Suomalainen taidekenttä laajenee ja moninaistuu, mutta määrärahakehitys on 
kääntynyt laskuun. Opetus- ja kulttuuriministeriön, Taiteen edistämiskeskuksen, 
taideneuvoston ja taidetoimikuntien on linjattava tulevaisuuden tukipolitiikkaa. 
Laatukriteerien kehittäminen on tärkeä osa näitä linjauksia. 
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