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TEATTERI LIIKUTTAA EKOKRIISIN AJASSA – toimenpide-ehdotuksia  

suomalaisen teatterin kansainvälisen liikkuvuuden edistämiseksi  

 

Suomalainen teatteri (draama ja esitystaide) kansainvälistyy entisestään yhteistuotantojen, laajenevan 

residenssitoiminnan, erityishankerahoituksen ja EU-hankkeiden ansiosta. Perusrahoituspohja on kuitenkin 

sirpaleinen ja varsinkin niin sanotun vapaan teatterikentän kaikkia kansainvälistymisaikeita ja -tarpeita ei 

tunnisteta riittävästi.  

 

Teatterialan moninaistuminen, monikulttuuristuminen ja kansainvälistyminen tuovat mukanaan uudenlai-

sia tuotantotapoja ja innovatiivista tuotantokulttuuria. Taiteilijaresidenssit ovat muuttumassa yhä enem-

män tuotantoresidensseiksi, jotka tarjoavat paitsi tilaa, aikaa ja rauhaa taiteen tekemiseen myös mahdolli-

suuden olla kosketuksissa ja vuorovaikutuksessa paikalliseen taiteilijayhteisöön. Residenssit synnyttävät 

yhteisiä hankkeita, joiden paikallinen ja sosiokulttuurinen merkitys kasvaa koko ajan. Kustannuksia ja ta-

loudellista riskiä jaetaan ja laajempaa yleisöpohjaa haetaan. Teatterin ekologinen kestävyys edellyttää 

myös tiiviimpää lähialueyhteistyötä ja esitysten pidempiä elinkaaria. 

 

Teatterin eri lajityypeillä ja esitysmuodoilla on omat eriytyneet ja erikoistuneet kansainväliset ekosystee-

minsä. Draama liikkuu kansainvälisiksi tuotannoiksi tai draamalähtöinen suomalaisesitys festivaalivierailu- 

ja kiertueohjelmistoiksi toisella tavoin kuin esitystaiteen paikkasidonnainen, paikallisten yhteisöjen kanssa 

toteutettava tuotanto. Musiikkiteatterikonseptin viennillä on omat ekosysteeminsä, jotka puolestaan 

eroavat yhteisöteatterikonseptien levitysalustoista. Kieleen sidottu taidelaji vaatii näytelmäkäännöksiä ja 

esitystekstityksiä.  
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Pullonkaulat ja olemassa olevat resurssit 

 

Suomi näyttäytyy kansainvälisessä vertailussa teatterin alisuorittajana. Laatua löytyy, mutta esitykset eivät 

löydä paikkaansa ulkomaisille teatterifestivaaleille tai tuotantokeskuksiin. Miksi Suomesta osallistuu vä-

hemmän esityksiä, ryhmiä, esiintyjiä tietyille festivaaleille kuin joistakin muista maista? Koska Suomessa ei 

ole "lähettävää valtiollista tahoa", joka vastaisi kaikista kustannuksista (matkat, rahdit, viisumit, esitys-

palkkio) paikan päälle, kun kutsujataho on valmis vastaamaan kaikista paikallisista kustannuksista (majoi-

tus, esitystila, paikalliskuljetukset, yms.). Olemme epäreilussa kilpailuasemassa esimerkiksi Saksaan (Goet-

he-instituutti), Iso-Britanniaan (British Council), Italiaan (Istituto Italiana), Ranskaan (Institut Francais), 

Sveitsiin (Pro Helvetia), Espanjaan, Japaniin, Tanskaan ja Norjaan. 

 

• Tarvitaan ymmärrystä ja tietotaitoa eri kenttien toimintamekanismeista, taiteellis-tuotannollisista 

rakenteista, välittäjäverkostoista ja pelisäännöistä.  

• Tarvitaan erilaisia kansainvälistymisstrategioita ja toimintamalleja. Tuotannot ovat yksittäisten tai-

teilijoiden tai mikroyhteisöjen (mahdollisesti myös luovien alojen yritysten) yhteistyöverkostoja, 

jotka syntyvät ja elävät produktion ajan ja hajoavat tämän jälkeen muodostuakseen jälleen yhteen 

toisaalla.  Yhteistyössä on toiminnan eettinen arvoperusta.  
 

Teatterin kansainvälistä liikkuvuutta mahdollistavia rahoitusmuotoja ja rakenteita tulee tarkastella koko-

naisuutena. Kyse ei ensisijaisesti ole lisärahoituksen saamisesta vaan nykyisten resurssien uudelleen arvi-

oinnista ja sijoittamisesta. Kansainvälistymistä tukevaa rahoitusta ja rakenteita kehitettäessä tulee arvioi-

da, milloin joustavuus ja nopea reagoivuus tukevat parhaiten toimintaa, milloin alan kansainvälistymistä 

kannattaa kehittää pitempikestoisen hankerahoituksen turvin ja milloin toimintaedellytykset kannattaa 

turvata perusrahoituksen avulla.  

 

Toimenpide-ehdotuksia ja tavoitteita 

 

Uutena perusrahoituksen suunnittelupohjana ja toimintamuotona voisi olla tiiviimpi yhteistyö Teatterin 

tiedotuskeskuksen (TINFO) ja Taiteen edistämiskeskuksen välillä. TINFO on jatkuvassa vuoropuhelussa 

myös yksittäisten säätiöiden kanssa ja koordinoi tälläkin hetkellä kolmivuotista Suomen Kulttuurirahaston 

tukemaa kansainvälistymishanketta. Teatterikentän kansainvälistymispolkua varten tarvitaan laaja-alaista, 

resursseja yhdistävää yhteistyötä, jossa esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriön nykyisin hallinnoimat 

kansainvälistymisohjelmat voisivat tulevaisuudessa olla operatiivisemmin ja läpinäkyvämmin taidekentän 

ulottuvilla ja Taiteen edistämiskeskuksen ja sen yhteistyökumppaneiden työkaluina. 
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Kansainvälisen liikkuvuuden tukeminen edellyttää usein nopeata reagointia ja joustavia tukimuotoja.  Yh-

teistuotantojen ja teatterikiertueiden ja -vierailujen ansiosta esitysten elinkaaret pidentyvät. Kaikki tämä 

on myös taloudelliselta ja ekologiselta kannalta järkevää, kunhan kansainvälinen yhteistyö tapahtuu järke-

vien etäisyyksien puitteissa. Teatterin tiedotuskeskus (TINFO) ehdottaa toimenpiteitä, joilla voidaan hel-

pottaa ja lisätä teatterialan taiteilijoiden, näytelmien, osaamisen ja esitysten liikkuvuutta. TINFOn tavoit-

teena ei ole luoda uusia esittävien taiteiden toimintamalleja Suomeen vaan etsiä ulkomailta merkittävim-

piä alan agentuureja ja tuotantokeskuksia, joiden kanssa sitoudutaan strategiseen kumppanuuteen, joka 

luo ekologista kestävyyttä. 

 

1) Luodaan teatterin ominaislaadun ja erityisluonteen huomioonottava joustava kansainvälisen 

liikkuvuuden perusrahoituksen kokonaisuus, jossa esimerkiksi yksityinen säätiörahoitus voisi 

muodostaa pohjan, jota Taiteen edistämiskeskus ja Teatterin tiedotuskeskus vahvistaisivat. Tai 

lähtökohtana voi olla myös julkinen Taiteen edistämiskeskuksen perusrahoitus, jonka varaan 

saadaan rakennettua pitkäjänteinen kehittämisohjelma resursoimalla mukaan säätiörahoitus-

ta ja TINFO-osaamista. Tukea tulee olla myös mahdollista saada kohdennetusti esityksen tuo-

tantoprosessin ja tuotannon elinkaaren eri vaiheissa.   

2) Nähdään festivaalit ja tuotantokeskukset tärkeänä osana kansainvälistä liikkuvuutta ja paran-

netaan niiden asemaa keskittämällä tukimuotoja kansainvälisten yhteistuotantojen kehittä-

miseksi. Kansainvälisillä festivaaleilla on yhä kasvava merkitys teosten ja tekijöiden tunnetuksi 

tekemisessä, promootiossa ja liikkuvuuden edistäjänä. Festivaalit ovat liikkuvuuden ja teatte-

riviennin kannalta keskeisiä yhteistyökumppaneita, joiden toimintaedellytysten parantaminen 

edistää myös liikkuvuutta. 

3) Kehitetään esitysresidenssejä muuttamalla residenssitukimuotoja enemmän esittävien taitei-

den erityispiirteet (työryhmien liikkuvuus, tuotantoajat) huomioiviksi. 

4) Kehitetään agentuuritoimintaa, managerointia ja tuottajaosaamista, joilla on keskeinen merki-

tys liikkuvuuden mahdollistajana ja kansainvälisen yhteistyön kehittäjänä. Tärkeätä on myös 

lisätä tuottajien ja taiteilijoiden keskinäistä dialogia kotimaassa ja kansainvälisissä yhteistuo-

tannoissa. Yhteistyötä tehdään erityisesti Tanssin ja Sirkuksen tiedotuskeskusten kanssa (näi-

den suomalainen agentuurihanke) sekä suorassa yhteydessä ulkomaisiin agentuureihin ja 

muihin välittäjätahoihin. 

5) Luodaan erityisille yksittäisille, taiteellisesti merkittäville esityksille strategisten vierailuesitys-

ten nopean toiminnan tuki, jonka Taiteen edistämiskeskus jakaa tapauskohtaisesti, kun esitys 

kutsutaan ulkomaille ja jossa kutsujataho huolehtii paikallisten kustannusten lisäksi myös esi-

tyspalkkioista. Näin mahdollistetaan 2-3 tuettua esitysvierailua vuosittain kansainvälisesti 

merkittäville festivaaleille tai vierailunäyttämöille, joiden kautta suomalainen teatteri saa lisä-

tunnettuutta.  
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Tavoitteenamme on, että Teatterin tiedotuskeskus (TINFO) saa mahdollisuuden myöntää apurahoja 

näytelmien kääntämisen ja esitysten tekstittämisen lisäksi myös muun kansainvälisen liikkuvuuden 

edistämiseen. TINFOn kautta voitaisiin jakaa kansainvälisen teatteriyhteistyön, viennin ja vaihdon 

hankkeiden pienimuotoinen tuki ja teatterialan matka-apurahat. TINFOn myöntämät tuen muodot olisivat 

seuraavat:  

 

1) Verkostoitumis- ja matka-apuraha (tuki kollega- ja agentuuriverkostoitumismatkoihin, festi-

vaaleille, messuille, seminaareihin, työpajoihin tms. osallistumiseen). 

2) Liikkuvuustuki ulkomailla järjestettävään laajaan suomalaista teatteria (esitystaide ja draama) 

esittelevään esitystapahtumaan, jonka tuottavat festivaali- ja tuotantokeskusverkostot. 

3) Nykyinen näytelmäkäännös- ja tekstitysapuraha lähemmäs kysynnän tarpeita korotettuna. 

Edellä lueteltujen toimenpide-ehdotusten lisäksi, tueksi ja toteuttamiseksi TINFO tuottaa koko ajan mate-

riaalia kansainvälisen liikkuvuuden tieto-taidon ja sujuvuuden lisäämiseksi. TINFOn verkkosivuilleen 

(www.tinfo.fi) valmistama suomen- ja ruotsinkielinen liikkuvuuden työkalupakki tarjoaa ulkomaille kutsu-

tuille teattereille ja teatterintekijöille käytännön esimerkkejä, budjettipohjia ja promomateriaali- ja sopi-

musmalleja kansainväliseen teatteriyhteistyöhön. Teatteriväki saa vinkkejä myös matkustamiseen, rahti-

kuljetuksiin ja tullauskäytäntöihin. Yksittäistä taiteilijaa ohjataan ulkomailla työskentelyn verotus- ja sosi-

aaliturva-asioissa. Englanninkielinen verkkotuotanto-opas palvelee myös Suomessa asuvia ulkomaisia te-

atterintekijöitä. Lisäksi TINFO-verkkosivuilta löytyy ulkomaisia kansainvälistymis- ja kiertueoppaita. 

 

TINFO on jo nyt teatterin (draaman ja esitystaiteen) kansainvälinen tiedotus-, neuvonta- ja mentorointipis-

te, joka tulevaisuudessa osallistuu yhä enemmän teatterialan kansainväliseen toimintaan ja kehittämiseen 

koko sen kattavuudessa aina vastavalmistuneiden taiteilijoiden ja tuottajien tukemisesta asiantuntija-

ajatustenvaihtoon kokeneimpien konkareiden kumppanina Suomessa ja ulkomailla. Pohja on valettu, tiilet 

tuotu pihaan, alkakoon yhteinen rakentaminen. 

 

"Ilmastonmuutos on sen tyyppinen järjestelmätason muutos, siis olemassaolon perusteita koskeva siirty-

mä, jota on täysin mahdotonta insinöörimalliin ratkaista, korjata, selvittää tai poistaa. Sitä ei edes voi 

mieltää ongelmaksi, periaatteellisellakaan tasolla. Sen kanssa on elettävä: se määrittää olemassaolon 

perusteet uusiksi." – Elinvoima-esityksen käsikirjoittaja, dramaturgi Ilja Lehtinen. 
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