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1. ALUSTUS 
 

Vapaiden ammattiteattereiden syntymisen jälkeen on suomalaisella teatterikentällä 

työskennellyt  kahden kerroksen väkeä; valtionosuusteattereissa työskenteleviä, jotka 

nauttivat työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja ”lainsuojattomia” teattereita, ryhmiä ja 

produktioita, joissa työstä maksetaan työehtosopimusten mukaisesti vain 

poikkeustapauksissa. Viime vuosikymmenen aikana tähän epäkohtaan on kiinnitetty 

huomiota, esimerkiksi Valtion Näyttämötaidetoimikunnan jakamaa toiminta-avustusta 

teatterilain ulkopuolisille ryhmille on kasvatettu, mutta jaettuna ryhmille se ei vieläkään 

takaa edes työehtosopimuksen minimipalkkatasoa. Dramaturgi Pauliina Hulkko kutsui 

tilannetta Meteli-lehdessä 3/2010 ”luokkajaoksi”. 

 

Lukuisissa työryhmissä on keskusteltu tästä ilmeisestä epätasa-arvosta ja tunnustelevia 

askelia on otettu tilanteen ratkaisemiseksi. Näistä mainittakoon OKM:n asettama VARES-

työryhmä, joka selvittää vapaan taidekentän tilannetta. Tätä työryhmää on avustanut 

vapaan kentän toimijoista koostuva Varjo-VARES. Julkisempaa keskustelua on avannut 

Helsingin Sanomien kulttuurisivujen syksyllä 2010 alkanut Päin seiniä -artikkelisarja, joka 

kyseenalaistaa taidelaitosten verovaroilla tuetun rahoituksen. Pääargumenttina on, että 

vapaat ryhmät tuottavat taidetta kustannustehokkaammin kuin laitokset, jotka tuhlaavat 

tuet vanhentuneiden rakenteiden ylläpitoon.  

 

Suomen Teatteriohjaajien Liitto (STOhL) ei kannata maan kattavan laitosteatteriverkoston 

tai kansainvälisesti ainutlaatuisen teatterilain purkamista vaan järjestelmän kehittämistä 



kohti monimuotoisempaa ja demokraattisempaa teatterikenttää. Tämän tulisi tapahtua 

ottamalla käyttöön katsojamäärien ja talouskriteerien lisäksi laadunvalvontakriteerit, jotka 

eivät punnitse niinkään esitystoiminnan taiteellisia ansioita, vaan toiminnan laatua; 

yhteistyötä, saatavuutta, näkyvyyttä, osallistujuutta ja kansainvälisyyttä. Näin vos-

teattereiden laatuvaatimukset saataisiin samalle tasolle kuin vapaalla kentällä (kts. Valtion 

Näyttämötaidetoimikunnan kriteerit harkinnanvaraista toiminta-avustusta hakeville vos:n 

ulkopuolisille ryhmille). STOhL näkee kentän kolmessa tasossa, joista jokainen on 

esittävän taiteen kehityksen kannalta tärkeä.  

1.) Vos-teatterit (valtionosuudet) 

2.) Vapaat ryhmät (harkinnanvarainen toimintatuki vos:n ulkopuolisille ryhmille) 

3.) Produktiokohtaiset työryhmät (kohdeapurahat) 

 

Laadunvalvojaksi STOhL ehdottaa Valtion Näyttämötaidetoimikuntaa. Että sen näkemys 

kentästä olisi kattava, toiminta läpinäkyvää ja laadunvalvonta mahdollista, STOhL pitää 

ensiarvoisen tärkeänä, että taidetoimikuntalaitoksen vertaisarviointikapasiteetti säilytetään 

nykyisellään – tai tarvittaessa laajennetaan. 

 

2. LAATUKRITEEREITÄ VOS-TEATTEREILLE 

 

Teatteri osana yhteisöä 

1.) Paikallisyhteistyö; kuinka paljon teatteri tekee yhteistyötä paikallisten toimijoiden 

kanssa. 

2.) Erityisryhmät; lapset, nuoret, vanhukset, kehitysvammaiset, maahanmuuttajat; 

esimerkiksi produktiot, joissa koululaiset pääsevät itse esiintymään; eli miten paljon 

teatteri panostaa peruskatsojien lisäksi erityisryhmiin ja luo uusia katsojakuntia. 

3.) Monikulttuurisuus; Suomen väestö rikastuu, sen pitäisi näkyä myös teattereiden 

ohjelmistossa ja henkilöstössä. 

4.) Kiertuetoiminta; miten paljon teatteri toimii kunnan/kaupungin harvaanasutuilla tai 

muuten vaikeakulkuisilla alueilla, eli kuinka laajalle alueelle se pystyy ulottamaan 

kulttuuritarjontaa. 

5.) Yleisötyö; edellisten tavoitteiden ammattimaiseen koordinointiin luodaan vakanssi 

yleisötyöntekijälle ja pitkäjänteiselle yleisötyölle. 

 

Teatteri ”satamana” ja sivistyslaitoksena 

1.) Vierailutoiminta; miten paljon teatteri tarjoaa tilaa vapaiden ryhmien/taiteilijoiden 



teoksille. Teatterit voisivat kiintiöidä vierailutoimintaan esimerkiksi 1-2 viikkoa 

vuodessa ja mahdollisesti samaan aikaan niin, että ryhmät voisivat vierailla useissa 

teattereissa yhden kiertueen puitteissa. 

2.) Tuotekehittely; kuinka paljon teatterin voidaan katsoa osallistuvan teatteritaiteen 

kehittämiseen, oman erityisen teatterikielen vahvistamiseen (profilointi), sekä uuden 

innovointiin ja tutkimukseen. 

3.) Näkyvyys ja yhteistyö Suomessa; vienti ulospäin ja tuonti sisäänpäin sekä 

osallistuminen suomalaisen teatteritaiteen kehittämiseen esimerkiksi puheiden, 

artikkelien ja keskustelujen kautta. 

4.) Näkyvyys ja yhteistyö kansainvälisesti; minkälaista on teatterin kansainvälinen 

yhteistyö, sekä vienti ulospäin ja vienti sisäänpäin. 

  

Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi on ensiarvoisen tärkeää, että vos-teatterit saavat 

käyttöönsä kaikki tällä hetkellä puuttuvat henkilötyövuodet. 

 

3. LAATUKRITEEREITÄ VAPAALLE KENTÄLLE 
 

Valtion Näyttämötaidetoimikunnalla on jo olemassa kattavat kriteerit harkinnanvaraista 

tukea hakeville ryhmille, jossa tarkastellaan toiminnan laatua, laajuutta, vaikuttavuutta, 

taloutta ja toteutuksen organisointia:  

http://edmund.taiteenkeskustoimikunta.fi/default.asp?WCI=wciEDM_Download_Submit&ln

gDoc_id=3118&strFile_nam=Paatoksenteon+perusteita_yleisavustus_yhteisot_2010.pdf 

 

STOhL painottaisi vapaiden ryhmien kohdalla seuraavia laatuseikkoja:  

 

Vapauden maksimaalinen hyödyntäminen 

1.) Tuotekehittely: vapailla ryhmillä on, juuri vapaudesta johtuen, erityinen mahdollisuus 

 ja velvollisuus teatteritaiteen kehittämiseen, erikoistumiseen ja oman profiilin 

 terävöittämiseen. 

2.) Kiertueaktiivisuus; jos laitoksille asetetaan vierailukiintiö, voidaan ryhmien kohdalla 

 puhua vastavuoroisesti kiertuetavoitteesta. Koskee erityisesti ryhmiä, joilla ei ole 

 omaa taloa. 

3.) Yhteistyö sekä kentän muiden toimijoiden kanssa että sen ulkopuolella (yritykset, 

 yhteisöt, jne). 

4.) Kansainvälisyys; verkottuminen, yhteistyöproduktiot, festivaalit, esitysvienti ja  



 -tuonti.  

 

Näiden kriteerien saavuttamiseksi STOhL toivoo, että: 

 

1.) Teatterilain kriteerit täyttävät ryhmät siirrettäisiin vos-teattereiden piiriin. 

2.) Teatterilain ulkopuolelle jäävien ammattiryhmien harkinnanvaraista tukea 

kasvatettaisiin edelleen niin, että ne pystyisivät maksamaan työehtosopimuksen 

mukaisia palkkoja.  

3.) Harkinnanvaraisen toiminta-avustuksen saantikriteeriä selkeyttäisiin; esim. 

saadakseen toiminta-avustusta ryhmän on ylläpidettävä yhtäjaksoista 

esitystoimintaa vähintään viisi vuotta. 

4.) Produktiokohtaisia avustuksia lisättäisiin; ei ole tehokasta taiteen eikä talouden 

kannalta, että kaikkien taitelijoiden on perustettava ja ylläpidettävä omaa ryhmää.  

5.) Kulttuurivientiin valittavien hankkeiden valintaprosessi muuttuisi läpinäkyvämmäksi 

ja että kulttuurivienti tunnistaisi ja tukisi jo olemassa olevien verkostoja. 

 

4. KEHITYSEHDOTUKSIA TEATTERIALAN KOULUTUKSEEN 
 

Kentällä vallitsee ylitarjonta ammattikorkeakouluista valmistuvien ilmaisutaidon ohjaajien 

kohdalla. He eivät työllisty siihen, mihin heidät on koulutettu. STOhL ehdottaa että tähän 

epäkohtaan puututtaisiin seuraavilla tavoilla: 

1.) Yleisötyövakanssien vakinaistaminen vos-teattereissa; ilmaisutaidon ohjaajien 

ammattitaidon hyödyntäminen. 

2.) Ammattikorkeakoulujen esittävän taiteen opetuksen sisällön terävöittäminen; 

laatukriteereiksi selkeä profiili ja erikoistuminen. Hyvänä esimerkkinä Turun 

Taideakatemia, joka kouluttaa nukketeatterintekijöitä ainoana laitoksena koko 

maassa. 

3.) Ilmaisutaidon ohjaajien koulutuspaikkojen karsiminen. 

 

5. MIKSI TEATTERIN RAHOITUSTA PITÄISI LISÄTÄ? 

 

OKM:n asettama toimikunta julkaisi keväällä 2010 ehdotuksen selonteoksi kulttuurin 

tulevaisuudesta, Kulttuuri - tulevaisuuden voima. Siinä kulttuurista muotoillaan Suomen 

uutta hyvinvoinnin lähdettä ja vientiveturia, uutta sisällöntuotantoteollisuutta.  

 



Selonteon mukaan vuonna 2035 "huomattavasti merkittävämpi osa taloudesta koostuu 

aineettomasta tuotannosta". Tämä on mahdollista vain jos taiteen ja kulttuurin tarjonta 

säilyy rikkaana ja uudistuvana. Tämä tarkoittaa mielestämme uusien taiteen alojen 

tunnustamista, erityisyyden tukemista, voimakkaampaa erikoistumista, tuotantokehittelyä 

ja voimakkaampaa kansainvälistymistä – myös keskiasteen kulttuurikoulutuksessa. Vain 

näin voidaan huolehtia kulttuurin monimuotoisuudesta – jonka selonteko nostaa yhdeksi 

tulevaisuuden kolmesta voimatekijästä. 

 

Näiden päämäärien saavuttamiseksi STOhL ehdottaa, että teattereiden profiloimiseen 

käytettäisiin myös työelämän kehittämisrahoja, tuotekehittely- ja innovaatiotukia. 

 

 

 

Helsingissä 27.3.2011 

Suomen Teatteriohjaajien Liitto 


