
 

Tilastotietoa lastenteatteriesityksistä (23.3.2011): 

Lastenteatteriesitysten osuus on kasvanut reilusti 50-luvulta tähän päivään: 

Suomalaisista lastenteatteriesityksistä (mukaan lasketaan myös nuorten- ja nukketeatteriesitykset) löytyy 
tilastotietoa vuodesta 1949 eteenpäin, jolloin lastenteatteriesitysten osuus oli 5 % teatteriesityksistä. 
Lastenteatterin osuus kaikista teatteriesityksistä pysyi alle 10 % vuoteen 1970 asti, jonka jälkeen niiden 
osuus ohjelmistosta alkoi nopeasti nousta ja jatkoi nousuaan 80-luvulla, jolloin lastenteatterin osuus 
kaikista teatteriesityksistä nousi parhaimmillaan yli 30 % prosenttiin. Lastenteatterin huippuvuosi oli  1995–
96, jolloin lastenteatterin osuus oli 33 % kaikista esityksistä, eli lastenteatteria esitettiin yhteensä 4352 
kertaa. 2000-luvulla lastenteatterin osuus laski hieman 80-ja 90-luvun taitteen ajoista, mutta 
lastenteatterin osuusesityksistä on pysynyt 22 % - 29 prosentin välillä. Vähiten, 2811 esitystä, 
lastenteatteria tehtiin 2000-luvulla vuosien 2008–2009 aikana.  

Lastenteatterissa lipputulojen osuus pienempi 

Lastenteatterin osuus kaikista myydyistä teatterilipuista on luonnollisesti kasvanut esityskertojen 
kasvamisen myötä. Teatterin oman tulonhankinnan osuus on kuitenkin prosentuaalisesti pienempi kuin 
esityskertojen osuus. Tämä johtuu esimerkiksi siitä, että lastenteatteria tehdään yleensä intiimimmissä 
tiloissa, kuin muuta teatteria, joten kerralla katsomoon mahtuva yleisömäärä on yleensä pienempi. 
Esimerkiksi vuonna 1995, jolloin lastenteatterin esitysten osuus kaikista esityksistä oli 33 %, lastenteatterin 
lippujen myynti kattoi tästä huolimatta vain 23 % myydyistä lipuista.  

Lasten- ja nuortenteatteri näytäntökaudella 2008-2009 

Esityskautena 2008-2009 puheteattereiden ohjelmistossa  oli yhteensä 460 esitystä, joista lasten-, nuorten- 
ja nukketeatterinäytelmiä oli 117 kpl, eli noin 25 % kaikista esityksistä. Lasten- ja nuortenteatteriesitysten 
osuus ohjelmistossa nousi hieman edellisestä näytäntökaudesta. Esityskaudella 2008-2009 
kantaesityksensä sai 4 kotimaista nukkenäytelmää ja 17 kotimaista ja 4 ulkomaista lasten- ja 
nuortennäytelmää. Lasten-, nuorten- ja nukketeatterinäytelmien yhteenlasketut esityskerrat ja myydyt 
liput vähenivät kuitenkin kauteen 2007-2008 verrattuna. Kymmenellä teatterilla ei ollut ohjelmistossaan 
yhtään lasten- tai nuortennäytelmää (Espoon kaupunginteatteri, Komediateatteri Arena, Lappeenrannan 
kaupunginteatteri, Tampereen Teatteri, Tampereen Työväen Teatteri, Teatteri Imatra, KOM-teatteri, Q-
teatteri, Ryhmäteatteri, Teatteri Jurkka). Unga Teaternin lisäksi viiden teatteriryhmän ohjelmisto oli joko 
kokonaan tai pääosin suunnattu lapsille ja nuorille.  

Näytäntökaudella 2008-2009 18:sta katsojamäärän mukaan laskettuna suositummasta esityksestä yksi oli 
suunnattu lapsille. Esityskertojen mukaan tarkasteltuna kymmenen esitetyimmän näytelmän joukkoon 
mahtui puolestaan peräti neljä lapsille tai nuorille suunnattua näytelmää. Koko näytäntökauden 2008–2009 
esitetyin näytelmä oli Sven Nordqvistin Viiru ja Pesonen, jota esitettiin 165 kertaa, jonka lisäksi Eero Ahren, 
Patrik Draken ja Pekka Heimanin Kummituskekkerit, Marja Korholan Satusirkus ja Selma Lagerlöfin ja 
Christian Lindroosin Peukaloisen retket olivat kymmenen esitetyimmän näytelmän joukossa.  

Lisää teatteritilastoja: http://www.tinfo.fi  


