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1 Johdanto
”Tänne voi tulla suojaan riippumatta siitä, mitä tekee.”
Teatterin ja esittävien taiteiden kenttä on 2000-luvulla laajentunut ja
monimuotoistunut. Tekijöiden määrän lisääntyessä myös tarve uusille toiminnan ja
tuottamisen tavoille on kasvanut. Teatteri- ja orkesterilain (rahoituslaki) piiriin
kuuluvien teattereiden rinnalle on vähitellen noussut yhä suurempi joukko ryhmiä ja
ryhmittymiä, joiden tavoitteet, toimintatavat ja rahoitusrakenteet eroavat teatteri- ja
orkesterilain piirissä toimivista vos-teattereista. Syksyllä 2016 Helsingin yliopiston
teatteritieteen oppiaineessa järjestetyllä Vapaa kenttä liikkeessä -projektikurssilla
perehdyttiin tarkemmin tämän teatteri- ja orkesterilain ulkopuolisen kentän
toimintaan. Tutkimuskohteeksi valittiin sateenvarjo-organisaatiot. Ne kokoavat yhteen
useita eri ryhmiä ja ryhmittymiä tai yksittäisiä taiteilijoita ja tukevat ja mahdollistavat
jäsentensä taiteellista työskentelyä monin eri tavoin. Tutkimuskohde valittiin yhteisissä
keskusteluissa Teatterin tiedotuskeskus TINFOn ja Teatterikeskuksen kanssa. TINFO ja
Teatterikeskus myös toimivat yhteistyökumppaneina kurssin toteutuksessa.
Ensisijainen kiinnostuksemme kohdistuu sateenvarjo-organisaatioiden toimivuuteen ja
merkitykseen yksittäiselle taiteilijalle. Kysymme, miksi organisaatioihin hakeudutaan ja
miten ne toimivat niissä työskentelevien tekijöiden näkökulmasta. Ovatko sateenvarjoorganisaatiot merkityksellisiä ennen kaikkea tuotanto-organisaatioina ja taiteellisen
työskentelyn mahdollistajina, vai liittyykö niissä toimimiseen myös muita, taiteellisen
työskentelyn sisältöihin ja arvoihin liittyviä tekijöitä? Mitä ongelmia tekijät kohtaavat ja
miten he haluaisivat kehittää toimintaa?
Rahoituslain ulkopuolinen kenttä on jatkuvassa liikkeen ja muutoksen tilassa. Lain
ulkopuolella on pitkään toimineita ammattiteattereita ja ammattiteatteriryhmiä,
erilaisia työryhmiä ja useiden tekijöiden tuotantoja mahdollistavia toimijoita, kuten
sateenvarjo-organisaatioita. Uusia ryhmiä ja työryhmiä syntyy produktioiden ympärille
ja vanhoja tippuu pois tai jää viettämään välivuotta. Taiteilijat voivat myös työskennellä
useassa ryhmässä yhtä aikaa. Toimijakenttä on vielä tätäkin monimuotoisempi:
tilastoinnin ulkopuolelle jää monia alalla toimivia yksittäisten taiteilijoiden yrityksiä,
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osuuskuntia, laskutuskanavia, tuotantoalustoja, kollektiiveja, soveltavan teatterin
tekijöitä, opettajia, kouluttajia ja niin edelleen. (Teatterikeskus 2016, 5.)
Kaija Rensujeffin selvityksen mukaan Suomessa toimii noin 3 100 näyttämötaiteilijaa
(2010, 147).1 Eri selvitysten luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia keskenään, mutta
selkeä kehityskulku on, että yhä suurempi joukko teatteritaiteilijoista toimii
freelancereina. Teatterikeskuksen selvityksen mukaan heitä on tällä hetkellä noin 1
500. Suomen Näyttelijäliiton työikäisistä jäsenistä freelancereita on 65 prosenttia (820
henkilöä) ja Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liiton jäsenistöstä 80 prosenttia.
(Teatterikeskus 2016, 3; Lähikuvassa freelancenäyttelijä 2016, 4.)
Teatterikeskuksen selvityksen mukaan rahoituslain ulkopuolisella kentällä toimii 42
harkinnanvaraista tukea saavaa ammattiteatteria tai ammattiteatteriryhmää, 87
kohdeavustuksilla tai säätiöiden avustuksilla toimivaa ammattiteatteriryhmää sekä
esitys- ja performanssitaiteen ja soveltavan teatterin ryhmiä. (Teatterikeskus,
sähköposti 23.1.2017). Koska rahoituslain ulkopuoliset rakenteet ja rahoitus ovat
kehittymättömiä, tekijöillä on tarve kehittää taiteellista työtä tukevia rakenteita, mistä
sateenvarjo-organisaatiot ovat yksi esimerkki.
Toisin kuin vapaita ryhmiä, sateenvarjo-organisaatioita ei toistaiseksi ole juuri tutkittu,
ja niiden toimintaa tunnetaan alan ulkopuolella huonosti. Huonon tunnettuuden lisäksi,
ja ehkä osin sen takia, ne ovat huonosti resursoituja. Suomalaisessa kulttuuripolitiikassa
on ollut hyvin vähän tilaa vos-teattereista poikkeaville toimintamuodoille, joita myös
sateenvarjo-organisaatiot edustavat. Tätä kirjoitettaessa teatteri- ja orkesterilakia
suunnitellaan muutettavaksi, ja uudistuksen toivotaan parantavan myös vapaan kentän
toimintamahdollisuuksia ja tuovan luoville aloille kestävämpiä tuotantorakenteita.
Koska halusimme tarkastella toimintaa nimenomaan taiteilijoiden näkökulmasta,
tutkimus toteutettiin lomakekyselynä seitsemän teatteri- ja esitystaiteen organisaation
jäsenille. Näitä organisaatioita olivat Aura of Puppets, Eskus – Esitystaiteen keskus,
KokoTeatteri, Musiikkiteatteri Kapsäkki, Nukketeatterikeskus Poiju, Teatteri 2.0 ja

Luvussa ovat mukana näyttelijät, ohjaajat, dramaturgit, lavastajat, valo-, ääni- ja pukusuunnittelijat sekä
teatteri-ilmaisun ohjaajat. (Rensujeff 2010, 145.)
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Universum.2 Lisäksi toteutimme viisi teemahaastattelua, joissa vastaajat saivat
teemoittelun asettamissa puitteissa kertoa sateenvarjo-organisaatioiden toiminnasta ja
merkityksestä omalle työlleen. Tutkimistamme organisaatioista kaksi toimii
nukketeatterin alalla, yksi keskittyy esitystaiteeseen ja loput neljä ovat ensisijaisesti
teatterialan toimijoita.
Koska tutkimallemme toimintamallille ei ole vakiintunut kentän toimijoiden yhteisesti
jakamaa ja käyttämää käsitettä, selvennämme aluksi, miten sateenvarjo-organisaatio
ymmärretään tässä tutkimuksessa. Ennen tutkimusaineiston analyysia tarkastelemme
lyhyesti myös sateenvarjo-organisaatioiden rahoitusta (luku 3) ja joitakin aiempia
vapaata kenttää käsitteleviä tutkimuksia ja selvityksiä (luku 4). Kyselytutkimuksen
tuloksia käsitellään luvussa 5, ja luvussa 6 analysoidaan teemahaastatteluja. Nyt käsillä
oleva työ on syntynyt seitsemänhenkisen työryhmän työn ja yhteiskirjoittamisen
tuloksena siten, että kolmihenkinen ryhmä vastasi kyselylomaketta koskevasta
artikkelista ja neljä henkilöä teemahaastatteluosuudesta. Kurssin ohjaajina ovat
toimineet yliopistolehtori Johanna Laakkonen ja tohtorikoulutettava Saara Moisio.

Teatteri- ja orkesterilain ulkopuolinen kenttä on laaja, ja tässä mainittujen lisäksi alalla toimii muitakin
sateenvarjo-organisaatioiden kaltaisia toimijoita. Kaikkia ei kuitenkaan ollut mahdollista sisällyttää tähän
tutkimukseen.
2
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2 Organisaation määritelmä
Esittävien taiteiden vapaalla kentällä taiteilijat muodostavat ryhmiä, mutta se ei vielä
yksinään tarkoita toiminnan vakiintumista. Tästä syystä taiteelliset ryhmät ja yksittäiset
taiteilijat ovat alkaneet tehdä yhteistyötä ja muodostaa organisaatioita, joiden sisällä
toimii monia tekijöitä, jotka voivat olla vapaita ryhmiä tai itsenäisesti toimivia
henkilöitä. Näitä organisaatioita kutsumme sateenvarjo-organisaatioiksi. Ne tarjoavat
toimintamallistaan riippuen jäsenilleen tai jäsenryhmilleen esimerkiksi toimisto- ja
harjoitustiloja, tekniikan sekä tukea markkinoinnissa ja tiedotuksessa. Sateenvarjoorganisaatio toimii kohtaamispaikkana oman taiteenalan osaajille sekä mahdollistaa
monimuotoisia taiteellisia projekteja.
Emme löytäneet tutkimallemme toimintamuodolle vakiintunutta ilmaisua, joka kuvaisi
hyvin tutkittavia tahoja esittävien taiteiden kentällä. Tarvitsimme kuitenkin yhteisen
käsitteen, jonka alle kaikki tutkimamme organisaatiot ja toimijat sopisivat. Sateenvarjoorganisaatio ei ole yleisesti käytetty termi, mutta koemme kuitenkin perustelluksi tuoda
sen mukaan keskusteluun. Organisaatiot toimivat eräänlaisena toiminnan
kiinnekohtana ja mahdollistajana yksittäisille ryhmille ja taiteilijoille. Sateenvarjo toimii
metaforana, jolloin voimme nähdä taiteellisella kentällä vallitsevat epävarmuustekijät
sateena, jolta sateenvarjo-organisaatiot suojaavat jäseniään tukemalla taiteellista
työskentelyä.
Organisaatiolla tarkoitetaan yleisesti “niitä fyysisiä, inhimillisiä ja sosiaalisia rakenteita,
jotka joukko ihmisiä muodostaa jonkin olemassaolon ja toiminnan tarkoituksen
perusteella” (Tieteen termipankki; Hatch, 2006; Shafritz & Ott, 2001). Yksinkertaisesti
sanottuna organisaatio on ryhmä ihmisiä, joilla on kollektiivinen tavoite. Käytännössä
se on paljon monimuotoisempi kokonaisuus, jossa erilaiset yksilöt ja ryhmät ovat
jatkuvassa vuorovaikutussuhteessa tavoitellen määriteltyjä päämääriä. (Hermans 1995,
105–106.)
Tutkimuksessamme ilmenevät organisaatiot eroavat toisistaan muodon, koon,
jäsenistön sekä toimintalogiikan perusteella, mutta yhteistä niille on toiminnan
monimuotoisuus. Jokainen organisaatio toimii omista uniikeista lähtökohdistaan: yksi
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saattaa esimerkiksi osatuottaa esityksiä, jolloin jäsenryhmä hankkii osan rahoituksesta;
toinen tarjoaa esitystilan ja tekniikan, kolmas osallistuu jollakin muulla tavalla.
Esimerkiksi KokoTeatteri tekee paljon yhteistuotantoja vierailevien ryhmien kanssa.
Esitystaiteen keskus sen sijaan ei tuota eikä toteuta produktioita vaan toimii muun
muassa palveluiden ja tilojen tarjoajana. Musiikkiteatteri Kapsäkki on osuuskunta, jossa
päätäntävalta kuuluu jäsenistölle. Se tuottaa jäsenistön tarjoamia esityksiä, mutta myös
vuokraa teatterisalia ulkopuolisille. Teatteri 2.0 on puolestaan hyvin kevytrakenteinen
ammattiteatteri, jonka toiminta pohjautuu vahvasti erilaisille yhteistyön ja
yhteistuotannon muodoille.
Organisaatiotutkimuksessa on erilaisia tapoja määritellä organisaatioita. Risto Harisalo
on todennut teoksessaan Organisaatioteoriat (2008), että yhteistä teorioille on, että
organisaatio on nähtävissä yhteistoimintajärjestelmänä, jonka tarkoituksena on koota ja
yhdistää erilaiset resurssit haluttujen tarkoitusten toteuttamiseksi. Tässä
ajattelumallissa korostuvat erityisesti tavoitteiden maksimaalinen toimeenpano sekä
organisaation toiminnan ja olemassaolon turvaaminen. (Harisalo 2008, 31.) On tärkeää
huomata, että Harisalon näkemykset organisaatioista keskittyvät pääasiassa
yritysmaailmaan eikä niistä voida vetää suoria johtopäätöksiä taideorganisaatioihin.
Mallista voi kuitenkin ottaa elementtejä, joiden avulla voimme tarkastella sateenvarjoorganisaatioita.
Tutkimuksessamme yhteistoimintajärjestelmä on nähtävissä sateenvarjoorganisaatioiden keskeisenä ajatusmallina: ne pyrkivät takaamaan jokaiselle
jäsenryhmälleen mahdollisuuden toimia parhaalla ja toimivimmalla tavalla esimerkiksi
jakamalla resursseja. Organisaatioita on kuitenkin mahdotonta tarkastella vain yhden
viitekehyksen läpi, ja Harisalo erittelee neljä erilaista määrittelytapaa organisaatioille.
Niitä voidaan tarkastella luonnollisten järjestelmien eli säilymismallien viitekehyksestä,
joka pitää sisällään edellä mainitut yhteistoimintajärjestelmän kriteerit. Luonnollisessa
järjestelmässä organisaation keskeinen tavoite on mahdollistaa organisaation
jatkuvuus. Sen toimintoja ovat esimerkiksi ristiriitojen rakentava käsittely, myönteisen
ilmapiirin rakentaminen sekä ihmisiä erottavien tekijöiden minimointi.
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Luonnollisen järjestelmän lisäksi organisaatioita on mahdollista tarkastella muun
muassa tavoite- ja tehokkuusmallina, jossa organisaatio huolellisesti suunniteltuna
järjestelmänä toteuttaa sille asetetut tavoitteet. Voidaan nähdä, että organisaatio on
olemassa ainoastaan olemassa olevan tavoitteen saavuttamista varten ja tehokkuuden
vaatimus ohjaa sitä kehittämään toimintaansa jatkuvasti. Esimerkkejä tämän kaltaisista
toiminnoista ovat tulosajattelut ja -mittarit. Kolmas organisaation määritelmä on
vaihdantamalli, jossa toimintaympäristö vaikuttaa organisaation kehittämiseen. Tässä
näkökulmassa menestyksen mittareina ovat organisaation kyky tarkkailla ympäristöään
sekä kehittää itseään havaintojen perusteella ja samalla tyydyttää ympäristönsä
vaatimukset. Vaihdantamallissa keskeisiä kiinnostuksen kohteita ovat kumppanuus
sekä erilaiset verkostot. Neljänneksi organisaatiot voidaan ymmärtää tulkinnallisina
mielikuvina, jolloin käsitys organisaatiosta on kiinni ihmisten omista näkemyksistä ja
tulkinnoista. Huomio kiinnittyy erityisesti työnjakoon, hallinnollisiin käytäntöihin sekä
prosesseihin. (Harisalo 2008, 17–19.)
Jokainen Harisalon organisaation määritelmistä avautuu osittain suhteessa vapaaseen
kenttään ja sateenvarjo-organisaatioihin. Vapaalla kentällä toimivat sateenvarjoorganisaatiot ja yksittäiset toimijat pyrkivät pääsääntöisesti siihen, että ryhmän
toiminta jatkuisi myös yhden produktion jälkeen. Poikkeuksena tähän ovat työryhmät,
jotka työskentelevät yhdessä nimenomaan yhden projektin parissa. Vapaan kentän
toimijat saattavat myös keskittyä parantamaan tavoitteitaan ja tehokkuuttaan.
Sateenvarjo-organisaatioissa tehokkuus voidaan mieltää usealla tavalla. Koska vapaan
kentän määrärahat ja sateenvarjo-organisaatioiden taloudelliset resurssit ovat
rajalliset, tehokkuuden ja tulosajattelun sijaan korostuvat saavutettavuuden ja
toiminnan vaikuttavuuden kysymykset.
Vaihdantamallin tapaan vapaalla kentällä sekä sateenvarjo-organisaatioissa tärkeiksi
tekijöiksi muodostuvat verkostot sekä kumppanuussuhteet. Verkostomaisen
vuorovaikutuksen avulla toimijat voivat tarkkailla ympäristöään ja kehittää
toimintaansa havaintojensa perusteella. Sateenvarjo-organisaatiot ovat syntyneet
verkostollisten ja sosiaalisten suhteiden ympärille, joten myös mielikuvilla on vahva
rooli organisaatioiden muodostumisessa. Yhteen hakeutumista ohjaavat käsitykset siitä,
ketkä kuuluvat samaan porukkaan, siis jakavat samat tavoitteet, intressit tai taiteelliset
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työtavat. Vapaalla kentällä toimijat ja tekijät määrittelevät oman toimijuutensa omista
näkökulmistaan, mutta taiteellisen ryhmän, organisaation tai sateenvarjo-organisaation
käsitys itsestään voi poiketa ulkopuolisten näkemyksestä.
Jokainen organisaatio on ainutlaatuinen kokonaisuutensa, jossa vallitsevat erilaiset
toimijuudet. Näin ollen organisaatioita ei voi sovittaa vain yhteen malliin eikä
tarkastella ainoastaan yhdessä viitekehyksessä. Harisalon erittelystä on kuitenkin
hyötyä, kun pyrimme ymmärtämään ja kuvaamaan sateenvarjo-organisaatioiden
toimintaa. Kukin malli soveltuu osin sateenvarjo-organisaatioihin, joten otamme
analyysissämme niistä jokaisen tarvittaessa huomioon.
Organisaatiot läpäisevä verkostollisuus
Ymmärtääkseen vapaan kentän toimintaa on käsitettävä sen verkostomainen luonne.
Kai Erikssonin mukaan verkostollisuus-käsite kuvaa eri toimijoiden välisten suhteiden
solmimista ja kokonaisuutta, joka tämän pohjalta syntyy (Eriksson 2015, 10). Yksittäiset
taiteilijat ovat keskenään verkostoituneita ja muodostavat ryhmiä, joihin kukin tuo
mukanaan omat verkostonsa. Nämä ryhmät voivat tehdä yhteistyötä muiden ryhmien
tai yksittäisten taiteilijoiden kanssa, samalla edelleen verkostoituen. Verkostomainen
toiminta on perusta, jolle sateenvarjo-organisaatiot ovat syntyneet, kun on tarvittu
taiteellista työtä tukevia ja mahdollistavia rakenteita. Sateenvarjo-organisaatiot eivät
ole ulkopuolelta perustettuja, vaan ne ovat syntyneet orgaanisesti kentän omista
tarpeista. Ilman verkostoja ei olisi sateenvarjo-organisaatioita, joiden sisäinen
toimintakulttuuri on myös verkostomainen.
Verkostollisuus viittaa yhteiskunnallisesti laajempaan järjestelmään, joka yhdistää
verkostolliset ilmiöt kokonaisuudeksi. Näin ollen verkostollisuus on nähtävissä
laajempana ilmiönä kuin pelkkänä organisaatiomuotona. (Eriksson 2015, 10–11.)
Samoin vapaalla kentällä verkostot ovat koko esittävän taiteen kentän läpäisevä ilmiö,
jonka yksi ilmentymä ovat sateenvarjo-organisaatiot. Verkostollisuus on eriytyvää
liikettä, ja sen kautta on mahdollista ajatella kriittisesti asioiden ja tekijöiden
itsestäänselvyyksiä ja selvärajaisuuksia (Eriksson 2015, 22). Vapaalla kentällä
liikkuvuus ja alituinen muutos ovat olennainen osa toimintakulttuuria.
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On otettava huomioon, että verkostot ovat muodostuneet yksilöistä, eivätkä ne ole
automaattisesti organisoituneita. Verkostot toimivat metaforallisena mielikuvana ja
huokoisina eli rajoiltaan avoimina järjestelminä. (Eriksson 2015, 19.) Verkostoissa,
toisin kuin organisaatioissa, raha ei välttämättä nouse keskeiseksi. Taiteilijat saattavat
luoda verkostoja edistääkseen taiteellista uraansa, mutta tällöinkin yksilö on
aktiivisessa roolissa, ei itse verkosto. Myös sateenvarjo-organisaatio voi itsessään
edistää taiteilijan uraa.
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3 Vapaa kenttä lukuina
Vapaan kentän teatterit ovat usein erikoistuneet tietynlaiseen esitystoimintaan.
Tavallisia ovat myös perinteisen lajityypin ulkopuoliset esitykset, esimerkiksi
esitystaide, performanssit, runo- ja laulukokonaisuudet sekä taiteidenvälinen yhteistyö.
Esitysmäärät eivät kerro rahoituslain ulkopuolisten teattereiden kokonaistoiminnasta,
sillä toiminta ja prosessit poikkeavat vos-teattereiden tuotannoista. Teatterit tekevät
myös yhteisöllisiä taideprojekteja esimerkiksi terveys- ja sosiaalialan laitoksissa sekä
vankiloissa. Keskimäärin vuonna 2015 teattereiden omiin esityksiin myytiin lippuja 80
kappaletta esitystä kohti. Teattereiden väliset erot ovat kuitenkin suuria:
esityskohtaiset katsojamäärät vaihtelivat viiden ja 270:n välillä. Esitysmuodot ovat
keskenään hyvin erilaisia, joten katsojaluvut eivät sovi mittaamaan kentän toimintaa.
(Teatteritilastot 2015, 120–121.)
Tutkimillamme sateenvarjo-organisaatioilla oli esityskaudella 2014–2015
Teatteritilastojen mukaan noin 50 esitystä. Esityskertoja oli noin 800 ja katsojia noin 70
000. (Teatteritilastot 2015, 124; 129–133.) Nämä luvut ovat todellisuudessa suurempia,
sillä Esitystaiteen keskuksen jäsenryhmien tiedot on tilastoitu joka ryhmän osalta
erikseen, eikä niitä ole merkitty Esitystaiteen keskuksen esityksiksi. Myöskään Aura of
Puppetsin tietoja ei ole Teatteritilastoissa, sillä organisaatio ei ole tähän mennessä
kerännyt tilastoja.
Kuviosta 1 näkyy teatteri- ja orkesterilain (rahoituslain) ulkopuolisten teattereiden
tulorakenne vuonna 2015. Eri teattereiden välinen hajonta omien tulojen osuudesta on
suurta: osuus vaihtelee kolmen ja 80 prosentin välillä. Valtion toiminta-avustukset
vapaalle kentälle vuonna 2015 olivat 2 914 000 euroa, josta useimpien toimijoiden
saama tuki oli vain joitain kymmeniä tuhansia euroja.3 (Teatteritilastot 2015, 121.)
Valtion toiminta-avustusta saavien ryhmien taloudelliset ja tilalliset resurssit samoin
kuin ryhmien toimintaperiaatteet ovat erilaisia. Tämän vuoksi tilastotiedot vaihtelevat
suuresti, mikä vaikeuttaa ryhmien vertailua. (Oinaala & Ruokolainen, 35.) Kentän
toimijat eroavat toisistaan esimerkiksi organisaatiomuodon, rahoituksen
vakiintuneisuuden ja työllistämistavoitteiden osalta (Teatteritilastot 2015, 7).
Toiminta-avustusten lisäksi jaetaan produktioavustuksia sekä valtion taiteilija-apurahoja, joita ei ole
laskettu mukaan 2,9 miljoonaan euroon.
3
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KUVIO 1. Teatteri- ja orkesterilain ulkopuolisten ammattiteattereiden tulorakenne vuonna 2015
(Teatteritilastot 2015, 7)

Julkista tukea eli valtion ja kunnan tukea jaettiin kaikille puheteattereille,
tanssiteattereille ja sirkusryhmille vuonna 2015 yhteensä noin 183 miljoonaa euroa
(Teatteritilastot 2015, 5). Kuviosta 2 näkyvät valtionosuudet tai valtionavustukset
puheteattereille (joihin sisältyy valtionosuutta saavien puheteattereiden lisäksi Suomen
Kansallisteatteri) sekä rahoituslain ulkopuolisille teattereille. Rahoituslain
ulkopuolisten teattereiden kokonaissummasta on vähennetty seitsemän tutkimamme
sateenvarjo-organisaation osuus valtion toiminta-avustuksista, ja nämä organisaatiot on
merkitty kuvioon omaksi ryhmäkseen. Kuviossa 3 kunnanavustukset on merkitty samaa
periaatetta noudattaen valtionosuutta saaville puheteattereille, rahoituslain
ulkopuolisille teattereille sekä sateenvarjo-organisaatioille. Kuvioista näkyy, että
vapaalla kentällä kunnanavustukset ovat marginaalisia verrattuna vos-teattereiden
saamiin avustuksiin. Valtion toiminta-avustus ei myöskään ole noussut, vaikka
rahoituslain ulkopuolinen kenttä on laajentunut (Teatteritilastot 2015, 120).

10

KUVIO 2. Valtionavustusten jakautuminen vuonna 2015 (Teatteritilastot 2015, 40; 122)

KUVIO 3. Kunnanavustusten jakautuminen vuonna 2015 (Teatteritilastot 2015, 40; 122)

Taulukkoon 1 on eritelty seitsemän tutkimamme sateenvarjo-organisaation tulot
vuodelta 2015. Taulukkoon on merkitty ainoastaan sateenvarjo-organisaatioiden
saamat avustukset. Esitystaiteen keskukselle ei ole myönnetty toiminta-avustusta,
koska sillä ei ole omaa taiteellista toimintaa. Sen jäsenryhmillä on erillinen talous, ja osa
ryhmistä on saanut toimintaansa valtionavustusta.
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TAULUKKO 1. Sateenvaro-organisaatioiden tulot vuonna 2015 (Teatteritilastot 2015, 32; 122;
Esitystaiteen keskuksen toimintakertomus 2015)
Valtionavustus

Kunnanavustus

Muut
avustukset

Omat tulot

Tulot
yhteensä

Osuus
vapaan
kentän
tuloista

25 000

0,3 %

Aura of Puppets

25 000

Esitystaiteen
keskus

0

20 000

53 271

106 774

180 045

1,9 %

Kapsäkki

160 000

82 000

65 845

559 040

866 885

9,1 %

KokoTeatteri

120 000

61 500

25 000

304 541

511 041

5,4 %

Nukketeatterikeskus Poiju

170 000

41 000

0

140 784

351 784

3,7 %

Teatteri 2.0

30 000

0

7 000

29 446

66 446

0,7 %

Universum

195 000

128 200

140 150

103 186

566 536

6,0 %

Yhteensä

700 000

332 700

291 266

1 243 771

2 567 737

27,1 %

Vapaa kenttä
yhteensä (43
ryhmää)

2 914 000

1 047 204

1 383 132

4 133 492

9 477 828
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4 Aiemmat vapaata kenttää koskevat raportit ja
selvitykset
Vapaata kenttää on käsitelty viimeisen kymmenen vuoden aikana muutamissa
raporteissa ja tutkimuksissa. Pääosin nämä selvitykset ovat käsitelleet koko esittävien
taiteiden vapaata kenttää. Sateenvarjo-organisaatioita ei ole tutkittu lainkaan – osittain
siksi, että kentän monimuotoisuus, liikkuvuus ja niukasti resursoiduissa puitteissa
toimiminen tekevät rakenteiden tarkastelusta vaikeaa. Vapaa kenttä muuttuu
jatkuvasti, ja sen sisällä on hyvin erinäköisiä toimijoita. Osa ryhmistä kasaantuu
kertaluonteisten produktioiden ympärille tai toimii silloin tällöin; toisilla toiminta on
pitkäjänteisempää. Tekijöitä liikkuu verkostomaisesti eri alustoilla. Tutkimuksessamme
sateenvarjo-organisaatioiksi määritellyt toimijat ovat muodostuneet eräänlaista
jatkuvuutta tukeviksi tahoiksi pirstaleisella kentällä. Laajemmin vapaata kenttää
käsittelevät selvitykset kertovat osaltaan niistä olosuhteista, joissa sateenvarjoorganisaatiot toimivat.
Eräänlaisena 2010-luvun keskustelunavauksena esittävien taiteiden vapaan kentän
tilanteeseen voidaan pitää Opetus- ja kulttuuriministeriön vuonna 2010 asettaman
työryhmän raporttia Vapaan kentän ammattilaisryhmien toimintaedellytysten
parantaminen. Jo tuolloin työryhmä esitti muun muassa rahoituksen lisäämistä vapaalle
kentälle ja ammattimaisen tuottajatoiminnan kehittämistä. Toki samasta asiasta oli
keskusteltu pitkään jo edellisellä vuosikymmenellä. Työn epäsäännöllisyys ja
produktiokohtaisuus on OKM:n raportin mukaan tavanomaista vapaalla kentällä.
Tekijöiden korkeasta koulutusasteesta huolimatta työehtosopimusten mukaisten
palkkoja ei pystytä maksamaan ja palkattoman työn osuus on suurta. Raportissa
kiinnitettiin huomiota myös siihen, että nykypäivän tekijyys esittävissä taiteissa liikkuu
usein taiteen lajien rajojen ylitse. Lisäksi yhteistyö eri alojen ryhmien ja yhdistysten
välillä on tärkeää.
Samoja teemoja käsiteltiin Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cuporen
vuonna 2013 julkaisemassa selvityksessä Vapaan kentän jäljillä. Siinä todettiin, että
vaikka teatterin vapaa kenttä tuottaa pääkaupunkiseudulla enemmän ensi-iltoja kuin
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vos-teatterit, se ei pysty työllistämään taiteilijoita vakituisesti. Vuosien 2009–2011
produktioita koskevassa verkostoanalyysissä selvisi, että valtaosa – kaksi kolmasosaa –
taiteilijoista oli työllistynyt tarkastellulla aikavälillä vain yhteen vapaan kentän
produktioon. Kun tarkasteluun otettiin mukaan muut taiteellisen työryhmän jäsenet,
kuten käsikirjoittajat ja koreografit, luku muuttui hieman. Tämän perusteella
selvityksen tekijät olivat taipuvaisia ajattelemaan, että taiteellinen suunnittelutyö voi
kasautua vapaalla kentällä helpommin samoille henkilöille kuin esiintymistehtävät.
Cuporen selvityksessä pyrittiin jäsennellysti hahmottamaan esittävien taiteiden vapaan
kentän monimuotoisuutta ja kartoittamaan kentän toimintaa. Sitä voidaan pitää
laajimpana vapaata kenttää käsittelevänä tietopakettina tällä hetkellä, mutta ryhmiä ja
produktioita katsottaessa jää sateenvarjo-organisaatioiden rooli katveeseen. Vapaan
kentän jäljillä tarjoaa kuitenkin hyödyllistä taustaa, jota vasten voidaan yrittää peilata
myös sateenvarjo-organisaatioiden asemaa alalla.4
Vapaata kenttää vaivaavaa resurssipulaa käsiteltiin myös Ilona Halmeen vuonna 2014
ilmestyneessä kulttuurituotannon koulutusohjelman opinnäytetyössä Työllistämällä
tuottaja työllistetään taiteilijoita – Verkostotuottamisen mahdollisuudet esittävän taiteen
vapaalla kentällä. Työssään Halme antoi konkreettisia ehdotuksia vapaan kentän
toimintaedellytysten parantamiseksi. Näitä olivat muun muassa vapaan kentän
toiminnan suunnitelmallisuuden ja pitkäjänteisyyden parantaminen, esittävien
taiteiden alueverkostojen kehittäminen sekä uusien, joustavampien toiminta- ja
organisaatiomallien kehittäminen.
Halmeen työ on kannaltamme mielenkiintoinen, sillä hänen tutkimuskohteenaan oli
Aura of Puppets -ammattinukketeatteriverkosto, jota me tarkastelemme tässä
tutkimuksessa yhtenä sateenvarjo-organisaatioista. Halme keräsi Aura of Puppets verkoston toiminnasta tietoa kyselylomaketutkimuksen avulla. Lisäksi hän teki
asiantuntijahaastatteluita. Halmeen työssä selvisi, että Aura of Puppets -verkoston
taiteilijat kokivat verkostonsa tärkeimmiksi hyödyiksi tiedotusta, markkinointia,
keikkamyyntiä ja avustusten hakemista koskevan avun. Lisäksi verkostollisina hyötyinä
Teatterin Tiedotuskeskus TINFO, Suomen näyttelijäliitto ja Teatterikeskus julkaisivat vuoden 2016
lopulla Lähikuvassa freelancenäyttelijä -tutkimusraportin. Emme ehtineet aikarajoituksista johtuen
käsitellä raporttia omassa tutkimuksessamme, mutta yleisellä tasolla se tukee saamiamme tuloksia.
4
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koettiin näkyvyyden parantuminen, työhyvinvoinnin lisääntyminen sekä
vuorovaikutuksen helpottuminen eri toimijoiden välillä. Asiantuntijalausunnoissa
korostui näkemys siitä, että vapaa kenttä tarvitsee kehittyäkseen parempaa tukea niin
tuotannollisesti kuin yhteiskunnallisesti.
Tuoreimman ja teatterin alaan keskittyvän näkökulman vapaan kentän kehittämiseen
tarjoaa Teatterikeskuksen vuonna 2016 julkaisema Rahoituslain ulkopuolisen kentän
kehittämisen tavoiteohjelman ensimmäinen osa. Myös siinä on kiinnitetty huomiota
tekijöiden alipalkkaukseen sekä siihen, että apurahat ja muut tukitoimet kohdennetaan
usein pelkkään esitystoimintaan. Valmistelevaa työtä, kuten esitysten suunnittelua ja
harjoittelua, ei tueta. Tämä on ristiriitaista, sillä suunnittelu ja harjoittelu ovat
välttämättömiä osia esitysten tekemisessä. Teatterikeskuksen julkaisun mukaan
näyttelijöiden työllisyystilanne on heikentynyt vuodesta 2014 ja vos-teattereiden
tarjoamat vierailutehtävät ovat vähentyneet viime vuosina. Teattereilta myös puuttuvat
taloudelliset puskurit, joiden avulla voisi selvitä talouden heilahteluista ja
epävarmuudesta. Kenttä on fragmentoitunut pikkuruisiin toimijoihin, ja kasvava joukko
freelancereita haalii toimeentulonsa sieltä täältä. Teatterintekijyys itsessäänkin on
monimuotoistunut ja -alaistunut. Julkaisun asiantuntijapuheenvuorojen mukaan
rakenteiden, myös rahoitusinstrumenttien, tulisi kehittyä vastaamaan muuttuvaa
taidetta ja toimijuutta. Tarvitaan selvitystä ja niin laadullista kuin määrällistä
tutkimusta kentällä esiintyvistä organisaatiomalleista. Apuraha- ja avustuskriteereistä
pitää keskustella. Oma tutkimuksemme pyrkii tuomaan lisää tietoa vapaan kentän
organisaatiomalleista ja sitä kautta ottamaan osaa keskusteluun kentän rahoituksesta ja
rakenteista.
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5 Kyselylomake ja sen analyysi
Sanni Martiskainen, Viivi Pietiläinen, Miska Repo
Sateenvarjo-organisaatioissa työskentelevillä ihmisillä on runsaasti hiljaista tietoa
organisaatioidensa tuotantorakenteista, olosuhteista ja toimintakulttuureista. Tutkijan
näkökulmasta haasteeksi muodostuu, miten saada kerättyä talteen sekä yksittäisten
ihmisten kokemukset ja ajatukset että toiminnasta syntyvä laajempi kuva. Haastattelut
tarjoavat syventävän näkökulman henkilöiden kokemuksiin, mutta kysely tavoittaa
laajemman ihmisjoukon. Tässä luvussa käsittelemme toteuttamaamme
kyselytutkimusta. Käymme ensin läpi kyselylomakkeen laatimiseen vaikuttaneita
seikkoja ja tutkimusprosessia, minkä jälkeen käsittelemme kyselytutkimuksesta
saamiamme tuloksia.

Kyselylomakkeesta ja tutkimusjoukosta
Toteutimme tutkimuksemme kustannus- ja tehokkuussyistä Webropol-pohjaisena
verkkokyselynä. Sähköinen lomake tavoittaa vastaajat nopeasti, asuivatpa he missä
puolella Suomea tahansa. Lisäksi sen jakelu ja palauttaminen ovat vaivattomampia kuin
paperisen kyselyn. Lomakkeen etuihin kuuluu myös tietynlainen neutraalius:
kysymykset esitetään siinä kaikille samalla tavalla, eivätkä tutkijan ilmeet tai
äänenpainot pääse vaikuttamaan tutkittavien vastauksiin (Valli 2001, 101). Lomaketta
laatiessamme otimme huomioon erilaiset vastaajat ja muotoilimme kysymykset siten,
että niihin pystyy vastaamaan niin taiteilija, tuottaja kuin toiminnanjohtajakin. Samalla
kiinnitimme huomiota tutkimuskohteemme heterogeenisyyteen. Organisaatioiden
erilaisuus vaikuttaa kyselystä saamiimme vastauksiin, mikä pitää ottaa huomioon
tulosten tulkinnassa.
Koska meillä ei ollut käytössämme organisaatioiden jäsenrekistereitä ja jäsenten
sähköpostiosoitteita, emme voineet lähestyä tutkimusjoukkoamme suoraan. Siksi
saatekirje ja linkki kyselylomakkeeseen lähetettiin sateenvarjo-organisaatioiden
tuottajille, jotka välittivät sen edelleen oman organisaationsa jäsenille. Kutsu
kyselytutkimukseen lähti heidän kauttansa noin 320 henkilölle. Luku on arvio ja saattaa
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sisältää päällekkäisyyksiä, sillä yksittäiset henkilöt voivat kuulua useampaan
sateenvarjo-organisaatioon yhtä aikaa. Lähetimme ensimmäisen saatekirjeen 19.10.
(liite 2). Lisäksi aktivoimme vastaajia TINFOn uutiskirjeeseen lisätyllä viestillä, joka
ilmestyi 27.10. (liite 3). Vastausmuistutuksen ohella viestissä oli suora linkki
kyselylomakkeeseen.
Olimme sopineet, että kyselylomake sulkeutuisi marraskuun toisena päivänä.
Vastaajajoukko uhkasi kuitenkin jäädä liian pieneksi, joten lokakuun lopussa
tutkimuksen vastausaikaa päätettiin jatkaa 9.11. saakka. Lähetimme 1.11. sateenvarjoorganisaatioiden tuottajille sähköpostia, jossa pyysimme heitä välittämään tiedon
kohderyhmälle vastausajan jatkamisesta. Samalla pyysimme heitä kannustamaan
organisaatioidensa jäseniä vastaamaan kyselyyn (liite 4). Lisäksi TINFOn uutiskirjeessä
julkaistiin 3.11. kyselylomakkeen linkillä varustettu viesti, jossa kerrottiin pidennetystä
deadlinesta ja painotettiin jokaisen vastauksen tärkeyttä (liite 5).
Kyselystä saamamme tulokset ovat suuntaa-antavia, sillä ne eivät edusta kaikkia
sateenvarjo-organisaatioissa työskenteleviä ihmisiä. Vastaukset kuitenkin kertovat
ihmisten mielipiteistä ja kokemuksista ja antavat lähtökohdan jatkotutkimuksille.
Lisäksi ne tukevat aiempia tutkimustuloksia.

Kirjava joukko koulutettuja vastaajia
Kyselyymme vastasi 67 henkilöä, mikä vastaa noin 20 prosenttia koko
tutkimusjoukosta. Kolmannes vastaajista työskenteli nukketeatterin parissa. Yksittäisiä
sateenvarjo-organisaatioita ajatellen vastausprosentti liikkui 7,5–60 välillä.
Prosenttiluvut ovat kuitenkin harhaanjohtavia, sillä organisaatioiden koot vaihtelevat
suuresti: siinä missä Esitystaiteen keskuksen jäsenryhmiin kuuluu noin 200
henkilöjäsentä, esimerkiksi KokoTeatterilla on vain kolmisenkymmentä jäsentä.
Pääosa kyselyyn vastaajista oli naisia; miehiä heistä oli noin neljännes. Iältään vastaajat
olivat 24–75-vuotiaita keskiarvon jäädessä 41,6 vuoteen (mediaani 39 ja moodi 36).
Valtaosa vastaajista (54) ilmoitti toimivansa organisaatiossaan taiteilijana. Neljäsosa
(17 vastaajaa) kertoi olevansa mukana hallituksessa. Vastaajien joukossa oli myös
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muun muassa toiminnanjohtajia, tuottajia ja taiteellisen toimikunnan jäseniä. Tarkempi
jaottelu näkyy kuviosta 4. Luokan “Muu, mikä?” alle kuuluu muun muassa tiedottajia ja
teknistä henkilökuntaa. Kuvio sisältää päällekkäisyyksiä, sillä yksittäinen henkilö voi
toimia useissa eri tehtävissä yhtä aikaa. Hallituksen jäsenet ovat esimerkiksi usein myös
taiteilijoita.

KUVIO 4. Vastaajien tehtävät ensisijaisissa sateenvarjo-organisaatiossaan (n = 67), kuvio
sisältää päällekkäisyyksiä

Vapaan kentän toimijoille tyypilliseen tapaan lähes kaikki tutkimukseen vastanneista
olivat korkeasti koulutettuja. Liki puolet heistä (31) oli suorittanut alemman
korkeakoulututkinnon. Ylempi korkeakoulututkinto oli 29 vastaajalla, jatkotutkinto
kahdella. Reilu kolmasosa oli hankkinut useamman kuin yhden ammatillisen
koulutuksen. Lisäksi viisi vastaajaa opiskeli parhaillaan vähintään toista tutkintoa.
Monialaisuus näyttääkin olevan yksi rahoituslain ulkopuolella toimivien ihmisten
valteista. Pääosa vastaajista oli koulutukseltaan nukketeatteritaiteilijoita (20),
näyttelijöitä (15) ja/tai teatteri-ilmaisun ohjaajia (13). Mukana oli myös muun muassa
tanssijoita (5), ohjaajia (4), käsikirjoittajia ja dramaturgeja (4) ja lavastajia (4). Valtaosa
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teatteri-ilmaisun ohjaajista oli turkulaisen Aura of Puppetsin jäseniä. Tämä voi selittyä
sillä, että Turussa on teatteri-ilmaisun ohjaajien koulutusta, jossa on mahdollista
suuntautua nukketeatteriin.
Määrittelimme sateenvarjo-organisaation kyselyn alussa näin: “Seuraavissa
kysymyksissä tarkoitamme sateenvarjo-organisaatiolla esittävien taiteiden vapaalla
kentällä toimivaa organisaatiota, joka tukee ja mahdollistaa jäsentensä tai
jäsenryhmiensä taiteellista toimintaa.” Emme kuitenkaan voi olla varmoja,
ymmärsivätkö kaikki vastaajat määritelmän täysin oikein. Ensimmäisessä
kysymyksessä kysyimme, missä sateenvarjo-organisaatiossa vastaajat toimivat tällä
hetkellä ensisijaisesti. Seitsemän tutkimamme sateenvarjo-organisaation lisäksi yhtenä
vastausvaihtoehtona oli “Joku muu, mikä”. Jälkeenpäin ajateltuna tämä vaihtoehto oli
ongelmallinen, sillä neljä vastaajaa oli ilmoittanut tähän jäsenryhmänsä tai muun
teatteriryhmän. Näiden vastaajien kohdalla jäi epäselväksi, minkä organisaation
perusteella he ovat kysymyksiin vastanneet.
Teatteri- ja orkesterilain ulkopuoliselle kentälle on ominaista, että tekijät kuuluvat
usein moniin eri organisaatioihin yhtä aikaa. Suurin osa kyselylomakkeeseen
vastanneista henkilöistä kertoi, ettei ollut toiminut useammassa kuin yhdessä
sateenvarjo-organisaatioissa. Vastaushetkellä vähintään kahden eri sateenvarjoorganisaation jäsenenä toimi 11 vastaajaa. 13 vastaajaa kertoi vaihtaneensa
sateenvarjo-organisaatiosta toiseen. Kun kysyimme näiltä yhteensä 24 vastaajalta,
missä muussa kuin nykyisessä tai ensisijaisessa sateenvarjo-organisaatioissaan he
toimivat tai ovat toimineet, 13 valitsi vaihtoehdon “Joku muu, mikä”, eli organisaatio oli
jokin muu kuin tutkimuksemme kohteena olleet sateenvarjo-organisaatiot. “Joku muu,
mikä” -kohtaan annetuista vastauksista kaikki eivät kuitenkaan olleet meidän
määritelmämme mukaisia teatterin sateenvarjo-organisaatioita. Mukana vastauksissa
oli esimerkiksi itsenäisiä ammattilaisryhmiä esittävien taiteiden aloilta sekä tanssin
aluekeskuksia.
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Organisaatioiden häilyvät rajat
Sateenvarjo-organisaatioiden toimintaa määrittää moninaisuus ja verkostomaisuus.
Edes tekijöille ei ole aina itsestään selvää, mikä tulisi katsoa sateenvarjo-organisaation
ja mikä jäsenryhmän toiminnaksi. Tekijät identifioituvat usein ensisijaisesti omaan
työryhmäänsä, jolloin sateenvarjo-organisaatioon rooli identiteetin kannalta jää
toissijaiseksi. Tämän takia halusimme selvittää, minkälainen on vastaajien mielestä
heidän työryhmänsä tai teatterinsa suhde sateenvarjo-organisaatioon. Vaihtoehdot
olivat “Toimintaa on vaikea erottaa toisistaan”, “Toiminta on täysin erillistä” sekä
“Jotain siltä väliltä”. Lisäksi oli mahdollista vastata “En osaa sanoa” tai “Muu, mitä?” ja
selittää vastaustaan. Suurin osa vastaajista (45) valitsi vaihtoehdon “Jotain siltä väliltä”.
Kuuden vastaajan mielestä toimintaa oli vaikea erottaa toisistaan, kun taas seitsemän
mielestä toiminta oli täysin erillistä. Seitsemän vastaajaa ei osannut sanoa, minkälainen
suhde on. Jälkikäteen ajatellen olisi voinut olla hedelmällisempää pyytää vastaajia
kuvailemaan suhdetta sanallisesti tai antaa heille useampia vastausvaihtoehtoja, sillä
nykyiset vaihtoehdot olivat vain ääripäitä. Olisi myös voinut olla tarpeen antaa
vastaajien kertoa, mitä “Jotain siltä väliltä” tarkoittaa heille.
Tiedustelimme vastaajilta, millaisessa suhteessa sateenvarjo-organisaatio on
jäsenryhmiinsä ja henkilöjäseniinsä sekä kuinka hyvin jäsenet hahmottavat
organisaationsa toimintaa. Lomakkeessa oli mukana väite “Sateenvarjo-organisaation
toiminta kokonaisuudessaan hahmottuu minulle hyvin”. Tämän väitteen kanssa täysin
tai jokseenkin samaa mieltä oli 45 vastaajaa. Täysin tai jokseenkin eri mieltä oli 9
vastaajaa. Vastaajista 11 ei ollut samaa eikä eri mieltä.
Vaikka sateenvarjo-organisaatioiden toiminta ja suhde jäseniinsä koettiin melko
selkeäksi, muutama vastaaja kommentoi, että kyselyyn vastaaminen oli ollut ainakin
joissain kysymyksissä hankalaa. Tämä johtunee siitä, että tutkimamme organisaatiot ja
niiden toimintatavat ovat keskenään erilaisia, mutta kysymykset olivat kaikille samat.
Näin ollen saattaa olla, että kysely palveli tiettyjä organisaatioita paremmin kuin toisia.
Viittaan vastauksiini tässä kyselyssä; vastaaminen oli toisinaan hankalaa, sillä
olen vakituisena työntekijänä teatterissa (yhdistys), joka on sateenvarjoorganisaation – – jäsen. Toimintamme ei ole sidottu tähän organisaatioon
lainkaan, vaan mm. rahoitus, produktiot, toimistotilat, markkinointi jne. ovat
kaikki omiamme. (Tuottaja, 36–40-vuotias)
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Monia syitä toimia sateenvarjon alla
Sateenvarjo-organisaatioihin liitytään monista eri syistä. Toisille sateenvarjoorganisaatio on käytännön asioissa auttava ja taiteellista työtä helpottava tuotantotaho;
toisille se on työyhteisö, jossa on samanhenkisiä ihmisiä. Kysyimme vastaajilta, mitä he
toivovat omalta sateenvarjo-organisaatioltaan ja miksi he haluavat toimia siinä.
Esitimme vastaajille väittämiä, ja heidän tuli arvioida Likertin asteikkoa käyttäen, missä
määrin he ovat niiden kanssa samaa tai eri mieltä. Valittavana oli kuusi
vastausvaihtoehtoa: “Täysin samaa mieltä”, “Jokseenkin samaa mieltä”, “Ei samaa eikä
eri mieltä”, “Jokseenkin eri mieltä”, “Täysin eri mieltä” sekä “En osaa sanoa”.
Kävimme väittämissä läpi erilaisia syitä toimia sateenvarjon alla ja mahdollisia toiveita,
joita vastaajilla saattaisi olla organisaatiolleen. Useat väitteistä liittyivät identiteettiin tai
yhteisöllisyyden kokemiseen, toiset taas konkreettisempiin seikkoihin, kuten harjoitusja esitystiloihin sekä esitysten markkinointiin. Ylipäätään kartoitimme erilaisia tapoja,
joilla organisaatiot saattaisivat tukea tai hyödyttää jäseniään.
Vastauksia analysoidessa tarkastelimme, mihin väittämiin oli tullut eniten “Täysin
samaa mieltä”- tai “Jokseenkin samaa mieltä” -vastauksia. Samoin laskimme yhteen
täysin eri mieltä ja jokseenkin eri mieltä olleet vastaajat. Näiden lukujen perusteella
nostimme esille eniten erottuneet väitteet. Kuvioon 5 on koottu kuusi eniten “Täysin
samaa mieltä” -vastausta kerännyttä väitettä. Kaikista eniten samaa mieltä oltiin
tunteisiin ja identiteettiin liittyvien väitteiden kanssa. Lähes kaikki vastaajat (65)
kertoivat haluavansa olla tekemisissä kiinnostavien toimijoiden sekä uutta luovan ja
kokeilevan taiteen kanssa. Paljon myönteisiä vastauksia (vähintään 58 vastaajaa)
keräsivät myös väittämät, joissa kartoitettiin vastaajien halua päästä osallistumaan
omaa työtä koskevaan päätöksentekoon, vahvistaa omaa ammatillista identiteettiään
sekä päästä työskentelemään samanhenkisten ihmisten kanssa.
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KUVIO 5. Eniten “Täysin samaa mieltä” -vastauksia saaneet syyt toimia sateenvarjoorganisaatiossa (n = 67)

Useimmat vastaajista olivat samaa mieltä kaikenlaiseen sateenvarjo-organisaation
tarjoamaan tukeen liittyvissä väitteissä. Vähintään 56 vastaajaa piti tärkeinä
organisaatioltaan toivominaan seikkoina työllistymistä, työyhteisöä ja verkostoitumista.
Materiaalisesta tuesta tärkeimpinä esille nousivat harjoitustilojen tarve, taloudellinen
tuki tuotannoille sekä tuki markkinointiin ja lipunmyyntiin. Vastaajista 47 myös kaipasi
itselleen tai työryhmälleen tukea kansainvälistymiseen.
Kyselytutkimuksen perusteella vaikuttaa siltä, ettei rahoituslain ulkopuolella
toimiminen olisi aina tavoite sinänsä: Vain vajaa kolmannes vastaajista oli väitteen
“Haluan toimia rahoituslain ulkopuolisella kentällä” kanssa täysin tai jokseenkin samaa
mieltä. Täysin tai jokseenkin eri mieltä oli 17 vastaajaa. Lisäksi 26 vastaajaa vastasi,
ettei ole väitteen kanssa samaa eikä eri mieltä. Vastausten hajonta oli poikkeuksellisen
suurta, sillä vastaajat olivat muiden väitteiden kanssa pitkälti samaa mieltä.
Muut väitteet, jotka keräsivät edes jonkin verran eri mieltä olevia vastauksia, liittyivät
haluun saada vaihteleva työnkuva, työterveyspalveluita tai tukea yleisötyöhön sekä
haluun edetä uralla. Nämäkin väitteet keräsivät tosin vain kuudesta kahdeksaan täysin
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tai jokseenkin eri mieltä ollutta vastaajaa, eli hyvin vähän. Esimerkiksi väitteen “Haluan
saada työterveyspalveluita” kanssa eri mieltä oli kahdeksan vastaajaa, kun taas samaa
mieltä kyseisen väitteen kanssa oli 42 vastaajaa.
Teatteri- ja orkesterilain ulkopuolella toimimista koskevaa väitettä lukuun ottamatta
kaikkien esittämiemme väitteiden kohdalla vähintään 42 vastaajaa vastasi olevansa
täysin tai jokseenkin samaa mieltä. Tämä voi johtua siitä, että väitepatteriston
kysymyksiä ei ollut muotoiltu tarpeeksi selkeästi. Ovatko vastaajat todella miettineet
sitä, mitä asioita sateenvarjo-organisaatioiden olisi tärkeää tarjota juuri heille, vai
ovatko he ajatelleet, että ihannetilanteessa he toivoisivat sateenvarjo-organisaatiolta
lähes kaikkia luettelemiamme asioita?

Varjon alla on hyvä olla
Miten sateenvarjo-organisaatioihin liittyvät toiveet ja odotukset sitten vastaavat
todellisuutta? Kysyimme vastaajilta heidän kokemuksistaan sateenvarjoorganisaatiossa toimimisesta ja pyysimme heitä jälleen vastaamaan, missä määrin he
ovat samaa tai eri mieltä esittämiemme väittämien kanssa. Kuvioon 6 on nostettu kuusi
eniten “Täysin samaa mieltä” -vastausta saanutta väitettä.
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KUVIO 6. Eniten “Täysin samaa mieltä” -vastauksia saaneet väitteet kokemuksista sateenvarjoorganisaatiosta (n = 67)

Vastauksista korostui sateenvarjo-organisaatioiden kyky tarjota innovatiivinen ja
avaramielinen työyhteisö. Valtaosa vastaajista (vähintään 54 vastaajaa oli täysin tai
jokseenkin samaa mieltä) koki voineensa toteuttaa itseään vapaasti sateenvarjoorganisaatiossa ja päässeensä tekemisiin uutta luovan ja kokeellisen taiteen kanssa.
Lisäksi toiminnan koettiin vahvistavan ammatillista identiteettiä. Lähes yhtä suuri
osuus vastaajista (vähintään 49 täysin tai jokseenkin samaa mieltä ollutta vastaajaa)
kertoi saaneensa sateenvarjo-organisaation kautta hyvän työyhteisön ja kokeneensa
yhteenkuuluvuutta yhteisöönsä. Vastauksista kävi myös ilmi, että sateenvarjoorganisaatioihin liitytään tarkoituksella: vain kolme vastaajaa kertoi olevansa täysin
samaa mieltä väittämän “Päädyin sateenvarjo-organisaatioon sattumalta” kanssa. Heistä
yksi kertoi olevansa työntekijänä yhdistyksessä, joka on sateenvarjo-organisaation
jäsen. Näin ollen hän oli päätynyt automaattisesti sateenvarjo-organisaation jäseneksi
ilman, että oli saanut itse päättää liittymisestään. Toiset kaksi eivät perustelleet
vastaustaan.
Kyselytutkimuksen perusteella näyttää siltä, että harjoitustiloihin ollaan tyytyväisempiä
kuin itse esitystiloihin. Siinä missä 44 vastaajaa kertoi olevansa täysin tai jokseenkin
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samaa mieltä väitteen “Olen saanut tai työryhmäni on saanut sateenvarjo-organisaation
kautta riittävästi harjoitustiloja” kanssa, vain 27 oli vastannut samoin väittämään “Olen
saanut tai työryhmäni on saanut sateenvarjo-organisaation kautta riittävästi
esitystiloja”. Samalla harjoitustiloja myös pidettiin esitystiloja tärkeämpänä syynä
organisaatiossa toimimiselle. 43 vastaajaa oli täysin samaa mieltä väitteen “Haluan
itselleni tai työryhmälleni harjoitustilat” kanssa, kun taas samanlainen väite
esitystiloista keräsi 33 “Täysin samaa mieltä” -vastausta. Tämä on sinänsä
ymmärrettävää, sillä harjoittelu ja oman työn kehittäminen kuuluvat taiteellisen työn
ytimeen, ja ne ovat usein pidempikestoisia prosesseja kuin itse esitysperiodit.
Onnistuakseen ne vaativat fyysiset tilat. Vastauksista voi päätellä, että sateenvarjoorganisaatioihin liitytään usein juuri siksi, että tekijät haluavat kehittää tekemistään tai
tarvitsevat paikan, jossa hioa työtään.
Organisaatioiden ilmapiiri näyttää olevan pääosin hyvä. Vain 15 vastaajaa oli samaa
mieltä siitä, että aikaa tuhlaantuu sateenvarjo-organisaatiossa ristiriitojen selvittelyyn.
28 vastaajaa oli väitteen kanssa eri mieltä ja 17 ei ollut samaa eikä eri mieltä. Ristiriitoja
on yleensä jokaisella työpaikalla, joten voi olla, että vastaajat ovat pitäneet niitä niin
itsestään selvinä, etteivät ole sen vuoksi halunneet niitä tässä yhteydessä käsitellä sen
tarkemmin. Vastaajat ovat myös saattaneet kokea, että vaikka ristiriitoja olisi, ne eivät
merkittävästi heikennä organisaation ilmapiiriä tai niitä ei ole tämän kaltaisessa
kyselyssä mielekästä nostaa esiin.
Yksikään vastaajista ei ollut täysin samaa mieltä väitteen “Olen saanut sateenvarjoorganisaatiolta tarvittaessa työterveyspalveluita” kanssa, ja vain kolme vastaajaa oli
väitteen kanssa jokseenkin samaa mieltä. Täysin tai jokseenkin eri mieltä väitteen
kanssa oli 41 vastaajaa. Työterveyspalveluita sateenvarjo-organisaatiolta kertoi
toivovansa 42 vastaajaa. Näistä vain yksi oli jokseenkin samaa mieltä siitä, että on
saanut tarvittaessa työterveyspalveluita, ja 29 jokseenkin tai täysin eri mieltä. Kaikkien
sateenvarjo-organisaatioiden ei kuitenkaan välttämättä ole edes tarkoitus tarjota
työterveyspalveluita, kuten eräästä avoimesta vastauksesta käy ilmi.
– – Työnantajani ei tavoittele sateenvarjo-organisaatiolta rahaa,
terveyspalveluja yms. vaan sitä, että pienet toimijat yhdessä voivat vaikuttaa
asioihin paremmin. (Tuottaja [jäsenyhdistyksessä], 36–40-vuotias)
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Kysymystä muotoillessamme ajattelimme, että sana tarvittaessa tekisi kysymyksestä
helpomman erilaisissa tilanteissa oleville vastaajille. Oletimme esimerkiksi, että jos
vastaaja ei ole saanut työterveyspalveluita, mutta ei ole niitä edes tavoitellut, hän
vastaisi olevansa täysin samaa mieltä väitteen kanssa. Emme kuitenkaan voi olla
varmoja, miten vastaajat ovat ymmärtäneet kysymyksen. Tämä väite keräsi
kysymyspatteristosta eniten “En osaa sanoa” -vastauksia (12), mikä voisi kertoa siitä,
etteivät vastaajat ole ymmärtäneet kysymystä samalla tavalla kuin etukäteen
ajattelimme. Se voi kertoa myös siitä, että vastaajat tiedostavat, ettei sateenvarjoorganisaatioiden ole nykyisillä resursseillaan realistista tarjota heille
työterveyspalveluja eivätkä he ole niiden perään kyselleet. Kenties he eivät ole edes
tulleet ajatelleeksi, että he voisivat olla oikeutettuja työterveyspalveluihin, sillä
freelancereille niiden saaminen on harvinaista.

Työllistyminen on kovaa työtä
Taiteilijoiden asema työmarkkinoilla on epävakaa ja työelämä sirpaleista. Taiteilijat
toimivat tavallisesti taiteilija-ammateissaan useissa eri asemissa ja saavat
pääsääntöisesti toimeentulonsa useista eri lähteistä. Taiteellisen työn lisäksi on
tyypillistä tehdä jotakin muuta työtä. (Rensujeff 2015, 95; 168.) Tämä sirpaleisuus ja
useat tulonlähteet näkyivät myös kyselymme vastauksissa.
Työllistymistä ja vastaajien tuloja koskevista kysymyksistä saamissamme vastauksissa
korostui, että tutkimamme sateenvarjo-organisaatiot poikkeavat toisistaan
toimintalogiikoiltaan. Joissain organisaatioissa jäsenille on jo etukäteen selvää, ettei
sateenvarjo-organisaatio työllistä heitä suoraan. Työtä tehdään omassa työryhmässä,
jonka suhde sateenvarjo-organisaatioon vaihtelee. Myös yksittäisten sateenvarjoorganisaatioiden sisällä voi olla eroja siinä, millä tavalla eri teatteriproduktiot
työllistävät tekijöitään. Työllistäminen riippuu muun muassa siitä, minkälaista
rahoitusta produktioihin on saatu ja mistä.
Kysyimme vastaajilta sarjan kysymyksiä heidän työllistymisestään. Vastaajat ilmoittivat
työllistyneensä pääosin taidealoille. Vain 25 vastaajaa mainitsi, että yli viidesosa heidän
tekemästään työstä on ollut viimeisen kahden vuoden aikana taidealojen ulkopuolista
26

työtä. Vastaajista 42 sanoi tehneensä vuoden aikana ainoastaan taidealan työtä. (Vrt.
Lähikuvassa freelancenäyttelijä -tutkimusraportti 2016, 17 ja Rensujeff 2014, 146.)
Kuten kuviosta 7 selviää, alle viidennes vastaajista ilmoitti toimineensa viimeisen
kahden vuoden aikana ainoastaan ensisijaisessa sateenvarjo-organisaatiossaan.
Huomattava osa vastaajista oli työskennellyt jonkinlaisessa työsuhteessa rahoituslain
ulkopuolisella kentällä. Esimerkiksi 27 vastaajaa kertoi toimineensa apurahalla
rahoituslain ulkopuolella toimivassa ryhmässä. Kuviossa 7 on päällekkäisyyksiä, sillä
vastaajien työskentely koostuu monenlaisista palasista.

KUVIO 7. Vastaajien toimiminen muussa kuin omassa sateenvarjo-organisaatiossa viimeisen
kahden vuoden aikana (n = 67), kuvio sisältää päällekkäisyyksiä

Vastaajia eniten työllistäneet tahot näkyvät kuviosta 8. Kuvio sisältää päällekkäisyyksiä,
sillä vastaajat saivat valita kolme heitä eniten työllistänyttä vaihtoehtoa. Vain reilu
kolmasosa vastaajista ilmoitti, että heidän ensisijainen sateenvarjo-organisaationsa
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kuului kolmen heitä eniten työllistäneen tahon joukkoon. Edelle kiirivät muut teatterija orkesterilain ulkopuolella toimivat teatterit ja työryhmät sekä muu taidealan työ.
Hieman alle kolmannes mainitsi koulutus- ja opetustyöt. Työllistämisprosentti vaihteli
organisaatioiden välillä: Eräästä organisaatiosta noin 80 prosenttia vastasi sateenvarjoorganisaation työllistäneen eniten. Muiden organisaatioiden vastaajia oli työllistänyt
pääasiassa jokin muu kuin oma sateenvarjo-organisaatio.

KUVIO 8. Vastaajia viimeisen 12 kuukauden aikana eniten työllistäneet tahot (n = 67), kuvio
sisältää päällekkäisyyksiä

Vastaajat ovat tehneet melko pienen osan kaikesta viimeisen vuoden aikana
tekemästään työstä sateenvarjo-organisaatiossaan (kuvio 9). Ainoastaan alle kolmasosa
vastaajista (21) oli tehnyt kaikesta tekemästään työstä yli 40 prosenttia sateenvarjoorganisaatiossaan. 46 vastaajaa kertoi tehneensä vähemmän kuin 40 prosenttia
kaikesta tekemästään työstä sateenvarjo-organisaatiossaan. Näistä 14 vastasi, ettei
sateenvarjo-organisaatio ole työllistänyt heitä lainkaan. Muutamista avoimista
vastauksista selviää, että kaikkien sateenvarjo-organisaatioiden ei ole tarkoitus
työllistää jäseniään suoraan.
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Tässä oikeastaan haluaisin sanoa, että kysely oli hankala, koska en ole
työsuhteessa sateenvarjo-organisaatiooni enkä edes sitä tavoittele. (Taiteellinen
johtaja, 46–50-vuotias)
Eskus ei juurikaan työllistä suoraan jäsentaitelijoitaan (ainoastaan joissakin
yhteisötaideprojekteissa ja tuotannollisessa työssä Eskus työllistää
jäsentaitelijoitaan), mutta kaikki Eskuksen jäsenjärjestöjen toiminta on myös
Eskuksen toimintaa. Välillisesti Eskus työllistää jäsenjärjestöjensä työryhmiä ja
taiteilijoita vuositasolla runsaasti. Osa työtilaisuuksista tulee suoraan Eskuksen
kautta ja osa Eskuksen verkostojen kautta ja osa Eskuksen tuoman näkyvyyden
kautta, tätä on mahdotonta täysin täsmällisestä prosentuaalisesti määritellä.
(Taiteilija/tuottaja, 36–40-vuotias)

KUVIO 9. Vastaajien sateenvarjo-organisaatiossa tekemän työn osuus kaikesta tehdystä työstä
viimeisen 12 kuukauden ajalta (n = 67)

Kaikista vastaajista noin puolet (36) oli ollut varsinaisessa työsuhteessa sateenvarjoorganisaatiossaan viimeisen vuoden aikana. Tämä vaihteli suuresti eri organisaatioiden
välillä: eräässä organisaatiossa työsuhteessa oli ollut alle viidesosa vastaajista, kun taas
toisessa lähes kaikki olivat olleet työsuhteessa organisaatioonsa. Työsuhteessa olleista
vastaajista reilu puolet (20) mainitsi nykyisen tai viimeisimmän työsuhteensa
sateenvarjo-organisaatiossaan olleen produktiokohtainen. Toistaiseksi voimassa olevia
tai määräaikaisia työsuhteita oli seitsemällä. Viimeisimmistä työsuhteista
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organisaatiossaan alle kolmasosa (11) oli ollut kokoaikaisia ja 15 osa-aikaisia.
Muunlaisia työsuhteita oli kymmenellä vastaajalla. Esimerkiksi eräässä organisaatiossa
melko tavallinen toimintatapa näytti olevan ulkopuolisille tahoille tehtyjen keikkojen
laskuttaminen sateenvarjo-organisaation kautta. Tällöin esimerkiksi organisaation
tuottaja hoitaa taiteilijan puolesta laskutuksen ja sivukuluihin liittyvän hallinnollisen
työn, jolloin palkka tulee organisaation kautta. Näin taiteilijalle jää enemmän aikaa
taiteelliseen työhön.
Vastaajille työllistyminen on tärkeä syy toimia sateenvarjo-organisaatioissa. 37
vastaajaa oli täysin samaa mieltä ja 23 jokseenkin samaa mieltä väitteen “Haluan
työllistyä” kanssa. Työt eivät tosin jakaudu aina sateenvarjo-organisaatioiden alla
tasapuolisesti: Reilu kolmannes vastaajista (23) oli täysin tai jokseenkin eri mieltä
väitteen “Työt ovat jakautuneet tasapuolisesti eri ihmisille” kanssa. Lähes yhtä suuri
osuus (21 vastaajaa) oli väitteen kanssa samaa mieltä. Vastaajat eivät olleet myöskään
kovin tyytyväisiä työssään kokemaansa jatkuvuuteen ja säännöllisyyteen, vaikka nämä
olivat asioita, joita he ilmaisivat toivovansa sateenvarjo-organisaatiosta. Vastaajista 29
oli täysin tai jokseenkin eri mieltä väitteen “Olen kokenut työssäni säännöllisyyttä ja
jatkuvuutta” kanssa. Toisaalta kaksi kolmasosaa (41) kuitenkin koki, että sateenvarjoorganisaatio oli auttanut heitä työllistymään. Näyttää siis siltä, että vaikka kaikista
sateenvarjo-organisaatioista ei välttämättä ole vakituisiksi työllistäjiksi, ne voivat
tarjota esimerkiksi työtä yksittäisissä produktioissa. Ne ovat yksi osa sitä moninaista
kokonaisuutta, josta työ esittävien taiteiden vapaalla kentällä muodostuu.

Rahoitus on tilkkutäkki
Kuviosta 10 näkyy, minkälaista tukea, apurahoja tai palkkaa vastaajat ovat saaneet
sateenvarjo-organisaatiossa työskentelyä varten viimeisen vuoden aikana. Vastauksissa
on päällekkäisyyksiä, sillä vastaajat saivat valita useamman vaihtoehdon. Kuukausi- tai
tuntipalkkaa organisaatiolta saaneiden osuus on pieni, yhteensä ainoastaan 16
vastaajaa. Sen sijaan muunlaista rahallista tukea organisaatioltaan on saanut useampi
vastaajista. Noin puolet vastaajista on saanut työryhmälleen produktiokohtaisen
apurahan muualta, kun taas henkilökohtaisen apurahan on saanut 26 vastaajaa. Kuvio
10 osoittaa, miten monimutkaisia rahoitusjärjestelyt ovat vapaan kentän tuotannoissa
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sekä erityisesti sateenvarjo-organisaatioissa. Tuotantojen rahoitus koostuu pienistä,
erillistä avustuksista, mikä vaikeuttaa taiteellisen työn suunnittelua ja tekemistä. Koska
sateenvarjo-organisaatiot eivät rahoita tuotantoja kuin osin tai ei ollenkaan, niissä
toimiminen edellyttää monesti tuotantotukien saamista useista eri lähteistä.
Vastaajista 17 kertoi, ettei ole saanut minkäänlaista rahallista tukea sateenvarjoorganisaatioltaan. Lähes kaikki ovat kuitenkin saaneet organisaatioltaan jonkinlaista
tukea, mukaan lukien ei-rahalliset tuen muodot. Ainoastaan kaksi vastaajaa valitsi
vaihtoehdon “En ole saanut minkäänlaista tukea sateenvarjo-organisaatiolta”. Kumpikin
näistä vastaajista tarkensi, ettei ole kuluneen vuoden aikana työskennellyt sateenvarjoorganisaatiossaan – toinen on eläkkeellä ja toinen työskennellyt muualla.

KUVIO 10. Sateenvarjo-organisaatiossa työskentelyä varten viimeisen 12 kuukauden aikana
saatu tuki (n = 67), kuvio sisältää päällekkäisyyksiä
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Kyselyyn vastanneista kolmasosa, 23 henkilöä, ei ollut saanut lainkaan tuloja
sateenvarjo-organisaatiossa tehdystä työstä viimeisen vuoden aikana (kuvio 11). Jos
tähän lisätään vielä vastaajat, jotka ovat saaneet alle kaksikymmentä prosenttia
tuloistaan organisaatiosta, luku kasvaa 42:een. Vastaajien työllistymistä ja tuloja
koskevissa kysymyksissä ongelmalliseksi osoittautui se, että tutkimuksemme kohteena
olevat organisaatiot ovat keskenään erilaisia ja ihmisten toimeentulo niissä muodostuu
erilaisilla tavoilla. Toisissa sateenvarjo-organisaatioissa työntekijät saavat palkkansa
organisaatiolta, kun taas toisissa palkan maksaa organisaation jäsenryhmä tai rahoitus
tulee esimerkiksi ulkopuolisesta apurahasta.
Saan palkan ryhmistä, jotka ovat sateenvarjo-organisaation jäseniä tai sen
sidosryhmiä – mutta varsinaisesti raha ei liiku sateenvarjo-organisaation
kautta, se tarjoaa ainoastaan puitteet. (Taiteilija/toiminnanjohtaja, 36–40vuotias)
Kun pyysimme vastaajia arvioimaan, kuinka suuri osa heidän tuloistaan on viimeisen 12
kuukauden aikana tullut heidän ensisijaisessa sateenvarjo-organisaatiossaan tehdystä
työstä, oli monien vaikea arvioida, mikä kaikki lasketaan organisaatiossa tehdyksi
työksi. Osalle organisaatio toimii esimerkiksi laskuttajana ulkopuolisille tahoille
tehdystä työstä. Monille sateenvarjo-organisaatio on ylemmän tason sidos, joka ei aina
ole näkyvä tai määrittävä seikka oman työryhmän työssä.
Nämä kysymykset on vaikeita, koska jos teen esityksen tai muun taiteellisen
projektin, teen sen useimmiten itse hakemillani apurahoilla. Produktio
saatetaan kuitenkin tiettyjen kriteerien täyttyessä katsoa organisaation
esitykseksi / tuotokseksi, jolloin olen tavallaan tehnyt työni organisaation
nimissä. (Taiteilija, 36–40-vuotias)
Kaikista kyselyyn vastanneista ainoastaan yksi henkilö mainitsi saaneensa viimeisen
vuoden aikana kaikki tulonsa sateenvarjo-organisaatiossaan tehdystä työstä. Kaksi
muuta vastaajaa oli saanut organisaatiostaan yli 80 prosenttia tuloistaan. Näiden
kolmen vastaajan tehtävät organisaatioissaan olivat vaihtelevia: henkilöt olivat
toimineet muun muassa tuottajana, hallituksen puheenjohtajana sekä
toiminnanjohtajana.
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KUVIO 11. Sateenvarjo-organisaatiossa tehdystä työstä saatujen tulojen osuus vastaajien
kaikista tuloista viimeisen 12 kuukauden ajalta (n = 67)

Sateenvarjo-organisaatioiden antaman tuen lisäksi kysyimme, kuinka hyvin jäsenet
tuntevat organisaatioidensa toimintaa. Vastaajat ilmoittivat kokevansa, että
sateenvarjo-organisaatioiden toiminta hahmottuu heille hyvin kokonaisuuden tasolla.
Myös rahoituksen ja muun tuen jakautuminen produktioiden kesken oli monelle selvää,
mutta osalle se tuotti päänvaivaa. 15 vastaajaa oli eri mieltä väitteen “Minulle on selvää,
miten rahoitus tai muu tuki jakaantuu produktioiden kesken” kanssa. Samaa mieltä
väitteen kanssa oli 33 vastaajaa. Yhdeksän vastaajaa ei ollut samaa eikä eri mieltä.
Vaihtoehdon “En osaa sanoa” valitsi kymmenen vastaajaa. Epävarmuus nostettiin esille
myös muutamassa avoimessa vastauksessa:
– – Tietoa jaetaan tällä haavaa vain jäsenkokouksiin paikalle tulijoille 2 x
vuodessa ja markkinointihenkisesti joistakin produktioista ja niiden
tiedotusasioissa onnistumisista, ei organisaation varsinaisista asioista lainkaan.
Organisaatio panostaa eriarvoisesti jäseniinsä ja jäsenten produktioihin.
Päätöksentekoprosessit ovat todella epäselviä, eikä esim. hallituksen
toiminnasta tiedoteta mitään. (Taiteilija, 51–55-vuotias)
Eräs vastaaja selitti asioiden epäselvyyttä omalla aktiivisuudella.
Hyvä ilmapiiri, avoimuus, itselle ei kaikki ihan selvää, mutta johtunee omasta
tiedon puutteesta, tietoa saisi kysymällä. (Taiteilija, 31–35-vuotias)
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Artisti maksaa?
Useat aiemmat tutkimukset ja selvitykset nostavat esiin palkattoman työn suuren
osuuden, jota tämänkin kyselyn vastaukset tukevat. Usein vapaa taiteilijuus tarkoittaa
sitä, että työtä tehdään ilmaiseksi, sillä tulot eivät ole suhteessa työntekoon käytettyyn
aikaan (Rensujeff 2015, 172). Sateenvarjo-organisaatioissa palkaton työ on vielä
monimutkaisempi aihe, sillä palkansaajan ja sateenvarjo-organisaation välissä voi olla
oma teatteriryhmä, joka on usein ensisijainen palkanmaksaja ryhmien jäsenille.
Sateenvarjo-organisaation kannalta kokonaiskuvaa palkanmaksusta voi olla vaikea
hahmottaa tällaisessa kyselytutkimuksessa.
Ainoastaan neljäsosa vastaajista (17) ilmoitti, ettei ole viimeisen vuoden aikana tehnyt
lainkaan palkatonta työtä sateenvarjo-organisaatiossaan (kuvio 12). Kysymyksestämme
puuttui kuitenkin vastausvaihtoehto, jolla vastaaja voisi ilmaista, ettei ole viimeisen 12
kuukauden aikana työskennellyt sateenvarjo-organisaatiossaan lainkaan. Tämä saattaa
vääristää tulosta hiukan, sillä muualla lomakkeessa 14 vastaajaa ilmoitti, ettei heidän
sateenvarjo-organisaationsa ole työllistänyt heitä viimeisen vuoden aikana lainkaan.
Näistä 14 vastaajasta kahdeksan oli vastannut palkattoman työn määrää kysyttäessä
“En ole tehnyt lainkaan palkatonta työtä”, kun taas viisi oli vastannut “Olen tehnyt
ainoastaan palkatonta työtä”. Emme voi olla varmoja, miksi nämä vastaajat ovat
vastanneet tehneensä palkatonta työtä, vaikka eivät ole työskennelleet organisaatiossa
lainkaan tuona aikana. Vastaukset voivat olla jonkinlaisia yleisen tason arvioita
palkattoman työn määrästä. Voi myös olla, että vastaajat ovat ajatelleet työllistymisen
tarkoittavan vain sellaista työtä, josta maksetaan palkkaa. On siis mahdollista, että
palkattoman työn todellinen määrä on ollut vielä suurempi kuin vastaukset antavat
ymmärtää. Yksi vastaaja nosti esille huolen kyselyn tulosten välittämästä kuvasta:
Jotkut kysymykset, kuten esim. nrot 19 ja 20 ovat minulle mielestäni liian
suurpiirteisiä, jolloin organisaation toiminnasta voi syntyä väärä kuva.
(Taiteilija, 36–40-vuotias)
Avointen vastausten perusteella varsinkin palkattoman talkootyön määrä
organisaatioissa on suurta. Esimerkiksi hallituksessa toimiminen tai organisaation
kehittäminen voi tapahtua vapaa-ajalla korvauksetta.
– – Verkoston kehittäminen on jäsenille palkatonta (paitsi tuottaja &
myyntiagentti). Tämä työ on verkostolle erittäin tärkeää, mutta resurssit,
motivaatio ja jaksaminen tähän, oman työllistymistyön ja pyrkimysten ohessa,
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ovat itselleni tällä hetkellä riittämättömät. Säännöllinen työ ja -tulot toisivat
rauhaa ja voimaa keskittyä myös näihin tärkeisiin verkoston kehittämisasioihin.
(Taiteilija, 36–40-vuotias)

KUVIO 12. Palkattoman työn osuus sateenvarjo-organisaatiossa tehdystä työstä viimeisen 12
kuukauden aikana (n = 67)

Alipalkatusta työstä mainitsi useampi vastaaja. Vaikka siis ei olisi työskennellyt
palkatta, on kuitenkin todennäköisesti saanut pienempää palkkaa kuin tehty tuntimäärä
edellyttäisi.
Palkka vapaassa ryhmässä tai projektissa ei vähäisessäkään määrin vastaa työn
määrää. (Taiteilija/tuottaja/hallituksen jäsen, 51–55-vuotias)
Vastaajat kertoivat tehneensä palkatonta tai alipalkattua työtä myös jäsenryhmissään ja
itsenäisesti. Lisäksi yli kolmannes vastaajista (27) kertoi työskennelleensä viimeisen
vuoden aikana työttömyyskorvauksen turvin. Palkaton ja alipalkattu työ ovat yleisiä
ongelmia koko alalla – eivät pelkästään sateenvarjo-organisaatioissa.
– – Olen työskennellyt taiteellisesti itsenäisesti ja muissa kollektiiviyhteyksissä
ulkomailla täysin tulottomana, täysin palkatta, täysin ilman korvausta, ilman
että olen hakenut työttömyyskorvausta kertaakaan viim. 12 kk aikana. Aika
surullista? (Taiteilija, 26–30-vuotias)
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Vahvuuksia ja vaikeuksia
Mikä sitten saa ihmiset jatkamaan sateenvarjo-organisaatioissa ellei taloudellinen
jatkuvuus? Kartoitimme vastaajien mielipiteitä sateenvarjo-organisaatioiden hyvistä ja
huonoista puolista pyytämällä vastaajia kertomaan vapaasti, millaisia vahvuuksia,
mahdollisuuksia ja heikkouksia sateenvarjo-organisaatioihin heistä liittyy. Mahdollisuus
avoimiin vastauksiin antoi vastaajille tilaisuuden yksityiskohtaisemmin perustella ja
painottaa tärkeiksi kokemiaan seikkoja. Avointen vastausten lukumäärän osalta tulee
kuitenkin huomioida, että niiden kirjoittaminen on työläämpää kuin valmiista
vaihtoehdoista valitseminen. Harva vastaaja kirjoittaa yhteen avoimeen
kommenttikenttään näkemyksiä useammasta kuin yhdestä seikasta kerrallaan. Osa
kyselyyn osallistujista ei vastannut vahvuuksia ja vaikeuksia kartoittavaan avoimeen
osioon lainkaan. Osioon tuli yhteensä 42 vastausta.
Vahvuudet

Haasteet

– Resurssien (esim. esitys- ja harjoitustilat)

– Puutteelliset resurssit, “selkänahkatyöskentely”

jakaminen

– Jatkuvuuden turvaaminen

– Taiteellinen vapaus, ennakkoluulottomuus,

– Jäsenten erilaiset tarpeet

mahdollisuus uuden luomiseen

– Arvostuksen puute

– Yhteisöllisyys, hyvä ilmapiiri, mahdollisuus
verkostoitumiseen
– Näkyvyyden saaminen tekijöille ja koko
taiteenlajille

KUVIO 13. Sateenvarjo-organisaatioiden vahvuuksia ja uhkatekijöitä

Vastausten perusteella sateenvarjo-organisaatioiden suurimmaksi vahvuudeksi koettiin
niiden kyky tuoda ihmisiä yhteen ja tarjota näille oma tukiverkosto. Monet vapaan
kentän tekijöistä toimivat freelancereina, eikä heille siten muodostu samanlaista,
vakinaista työyhteisöä kuin vaikkapa laitosteattereissa työskenteleville taiteilijoille.
Tässä sateenvarjo-organisaatioista on etua. Yli puolet kysymykseen vastanneista (24)
mainitsi vastauksessaan sateenvarjo-organisaatioihin liittyvän yhteisöllisyyden ja
joukkovoiman. Vertaistuen ohella organisaatioiden koettiin tarjoavan mahdollisuuden
yllättäville kohtaamisille ja laaja-alaiselle yhteistyölle.
– – Verkostosta saa voimaa, tietoa ja apua ja sen kautta tavoittaa muita tekijöitä
kattavasti ja nopeasti. – – (Taiteilija, 31–35-vuotias)
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Vahvuus on esitystaiteen kentän näkyväksi tekeminen ja ryhmien ja
taiteilijoiden yhteen kokoaminen ja tämän luoma synergia ja yhteisyys ja
ammatti-identiteetin vahvistuminen sekä konkreettiset verkostot. – –
(Taiteilija/tuottaja, 36–40-vuotias)
Samankaltaisia ajatuksia tuli esille pitkin kyselyä.
Sateenvarjo-organisaatio toimii turvasatamana freelancerille. Tunnen
kuuluvani johonkin. Olen osa jotain suurempaa. (Taiteilija, 31–35-vuotias)
Tärkein syy toiminnan jatkamiselle on sateenvarjo-organisaation tuoma
ammatillinen tuki, työyhteisö ja työtilaisuuksien löytyminen sekä apu
tuotannollisissa asioissa. (Taiteilija/hallituksen jäsen, 36–40-vuotias)
Viisitoista vastaajaa kertoi avoimessa vastauksessaan sateenvarjo-organisaatioiden
vahvuuksia olevan niiden kyky auttaa jäseniään taloudellisessa ja tuotannollisessa
mielessä, kuten tarjoamalla toimitiloja.
Sateenvarjo-organisaatioiden ehdoton vahvuus on siinä, että pienien
toimijoiden ei ole järkevää kaikkien erikseen järjestää itselleen hallinnollistilallisia perustarpeita. Sateenvarjo-organisaatio voi tarjota yhdellä vaivalla
tukea ja mahdollisuuksia useille toimijoille. – – (Toiminnanjohtaja/hallituksen
jäsen, 31–35-vuotias)
Yksitoista vastaajaa mainitsi organisaatioiden tuovan jäsenilleen tai heidän
edustamalleen taidealalle näkyvyyttä. Viisi kertoi niiden auttavan työllistymisessä.
Sateenvarjo-organisaatioiden nähtiin myös toimivan jäsenistönsä äänitorvena – kuusi
vastaajaa mainitsi niiden ajavan joko jäsentensä tai koko alan etuja.
Sateenvarjo voi koota sisällölliseksi keskittymäksi muuten hajanaisia toimijoita
ja tehdä näkyväksi ja puolustaa niiden tarpeita, sekä myös tarjota
toimintaympäristön keskeisten sisältöjen keskustelulle, verkostoitumiselle ja
alan kehittymiselle. – – (Taiteilija/hallituksen jäsen, 46–50-vuotias)
Vahvuuksia ovat resurssien jakaminen: tekniikka, tilat, tuottaja ja tiedotus.
Organisaatio on merkittävä vapaan kentän tila, mihin otetaan myös paljon
vierailuja ja yhteistyöproduktioita. (Toiminnanjohtaja, 41–45-vuotias)
Muita sateenvarjo-organisaatioiden hyviä puolia olivat vastaajien mielestä muun
muassa niiden tarjoama taiteellinen vapaus ja mahdollisuus luoda uutta (10 vastausta)
sekä organisaatioiden joustava rakenne ja mahdollisuus vaikuttaa niiden toimintaan (6
vastausta).
Teemme itse organisaatiosta sellaisen kuin haluamme. (Taiteilija/hallituksen
jäsen, 31–35-vuotias)
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Sateenvarjo-organisaatioiden suurimmaksi uhkatekijäksi koettiin riittämättömät
resurssit – liki kolmannes kaikista kyselyyn osallistuneista kirjoitti niihin liittyvistä
huolista. Talouspulmien nähtiin myös poikivan muita ongelmia, kuten työuupumusta ja
pulaa hyvistä tekijöistä.
– – Toimistomme tekee uutterasti töitä mutta yleisesti sanoisin, että on ollut
vaikea löytää ammattitaitoisia, asialle omistautuneita ja itseohjautuvia
teatteriorganisaatioiden toiminnanjohtajia sekä tiedottajia. Asiaan vaikuttanee
pieni palkka. (Taiteilija, 51–55-vuotias)
– – Surkeat taloudelliset resurssit ovat aina ongelma. Taiteilijoiden pyrkimys
sitoutua toimintaan, jossa työllistäviä tuotantoja on harvakseltaan, lisää
pätkätyöllisyyttä ja vaikeuttaa säännöllisten tulojen hankintaa. – –
(Taiteilija/tuottaja, 41–45-vuotias)
Tuottajien ja hallinnollisen henkilökunnan asema on rahoituslain ulkopuolisella
kentällä usein ristiriitainen. Toisaalta heidät nähdään tarpeellisina työntekijöitä –
tekniikan henkilöstön lisäksi he ovat monesti ainoita, jotka saavat työstään palkkaa.
Toisaalta heihin sitoutuneen rahallisen panoksen pelätään olevan pois taiteelliselta
työltä. Alipalkkaukseen, uupumisvaaraan ja tuottajien asemaan on kiinnitetty huomiota
useissa eri selvityksissä ja niihin on vaadittu parannusta. Esimerkiksi vuoden 2010
Vapaan kentän ammattilaisryhmien toimintaedellytysten parantaminen -selvityksessä
työryhmä esitti muun muassa rahoituksen lisäämistä esittävien taiteiden vapaalle
kentälle ja ammattimaisen tuottajatoiminnan kehittämistä.
Eräästä organisaatioiden vahvuuksia ja ongelmia pohtineesta vastauksesta paistoi
ajatus siitä, että niukkuus toimii itseään toistavana kehänä, jossa puute ylläpitää
puutetta.
– – Rahoituksen vähyys tarkoittaa myös näkyvyyden vähyyttä, jos kukaan ei
tiedä ei kukaan tilaakaan. (Taiteilija/hallituksen jäsen, 31–35-vuotias)
Myös yhteiskunnan rakenteet ja yleinen arvopohja saivat osakseen kritiikkiä.
– – Byrokratia on jähmeää. Osa-aikaiset ja ennakoimattomat keikkatunnit eivät
kerrytä virallisia "työaikamääriä", joten saatat olla pitkäaikaistyöttömän
leimalla, vaikka työskentelisit osa-aikaisesti. Myös yhteiskunnallisesti johtava
oletus siitä, että työn arvo määritellään rahassa, on huono. Taiteen vaikutuksia
ja arvo ovat moniulotteisia, eivätkä suoraan rahassa mitattavia. Työn arvostus
siis tässä suhteessa (yhteiskunnallisesti) on huono. En tuota valtion kassaan
huikeita summia, vaikka koen, että työni on merkityksellistä ja tärkeää.
(Taiteilija, 36–40-vuotias)
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Organisaatioiden sisäisiä asioita kritisoitiin vain parissa vastauksessa. Niissä kyse oli
jäsenten eriarvoisesta kohtelusta sekä puutteista sisäisessä tiedottamisessa. Tästä voisi
päätellä, että organisaatioihin ollaan melko tyytyväisiä ja niitä koskevien uhkien
koetaan tulevan pääasiassa ympäröivästä yhteiskunnasta. Kritiikkien puute voi tosin
myös johtua siitä, ettei sisäisiä ongelmia haluta esitellä laajemmalle yleisölle.
Kyselytutkimuksen vastaajat ehdottivat rahoituspulmien ratkaisuksi muun muassa
rahoituksen lisäämistä, perustuloa sekä toiminta-avustuskriteereiden päivittämistä.
Pysyvän rahoituksen piiriin on vaikea päästä, kun sateenvarjo-organisaatio ei
tuota taidetta. Tämä pitäisi saada muutettua toiminta-avustuskriteereissä.
(Taiteilija, 36–40-vuotias)
Valtaosa vastaajista (57) kertoi aikovansa jatkaa sateenvarjo-organisaatiossaan. Kukaan
ei kertonut aikovansa irtautua toiminnasta sateenvarjo-organisaatiossaan. Kymmenen
vastaajaa ei osannut sanoa, aikooko jatkaa toimintaa. Heistä yksi perusteli vastaustaan
näin:
Tällä hetkellä täytyy arvioida uudelleen, onko juuri tämä sateenvarjoorganisaatio oikea teatterillemme/työryhmällemme, sillä olemme
suuntautuneet enemmän esitystaiteeseen/nykyteatteriin kuin organisaation
muut teatterit. (Taiteilija, 51–55-vuotias)

Tasapainoilua toimeentulon ja taiteellisen vapauden välillä
Tarjosimme lomakkeen loppupuolella vastaajille mahdollisuuden kertoa vapaasti omia
kokemuksiaan ja mietteitään sateenvarjo-organisaatioista ja nostaa esiin seikkoja, jotka
olivat jääneet kysymättä. Avoimissa vastauksissa nousi esille muun muassa kahtiajako
vos-teattereiden ja vapaan kentän välillä. Tämä voi johtua aiheen ajankohtaisuudesta:
vos-teattereiden rahoitusta on käsitelty viime aikoina runsaasti julkisuudessa. Näin
ollen on luonnollista, että asiaa puidaan myös vapaalla kentällä. Kommenteissa esille
nostettiin sekä suurten vos-teattereiden parempi asema vapaaseen kenttään nähden
että toisaalta vapaan kentän tarjoama vaihtoehtoinen taide.
– – Toimintaa vaikeuttaa kaupungin nihkeys, mm. että meillä ei ole kunnollista
työtilaa, vaan isot toimijat kuten vos-teatterit saavat parhaat palat muutenkin
hyvin rahoitettuun toimintaan. (Taiteilija/hallituksen jäsen, 26–30-vuotias)
Sateenvarjo-organisaation puitteissa teatterimme toiminta on taiteellisesti,
ilmaisullisesti ja sisällöllisesti täysin vapaata. Tällaista sananvapautta on turha
odottaa vos-teatterissa, jonka toiminta perustetaan muulle kuin ehdottomalle
taiteelliselle laadulle. Jos taloudelliset päämäärät ja vaatimukset pakottavat
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tuotantolaitoksen tuotteistamaan esityksen, teatterista kuolee "teatteri", eli
katsojan ja esiintyjän välinen vuorovaikutus. – – (Taiteilija/hallituksen jäsen,
46–50-vuotias)
Vastauksissa myös peräänkuulutettiin yhteistyötä vos-teattereiden ja vapaan kentän
välillä.
Kysykää vos-teattereilta, miten paljon ne tietävät vapaan kentän toimijoista ja
miten he voisivat jakaa isosta "omaisuudestaan" vähän muillekin muruja, eli
yhteistyötä ja esimerkiksi tilojen jakamista paikallisten toimijoiden kanssa sekä
kiertuetoimintaa maanlaajuisesti. (Taiteilija/hallituksen jäsen, 26–30-vuotias)
Lähes kaikki vastaajista olivat sitä mieltä, että he ovat voineet toteuttaa itseään vapaasti
sateenvarjo-organisaatiossaan. Yksi vastaajista oli kuitenkin eri mieltä enemmistön
kanssa siitä, että vapaalla kentällä pystyisi toteuttamaan itseään vapaammin kuin vosteattereissa.
Kysymyslista kohdassa 13 oli mielestäni hyvin oletusarvoinen, sillä
taustaoletuksella että sateenvarjo-organisaatiossa pystyisi toteuttamaan
taiteellisesti vapaammin itseään kuin esim. vos-teattereissa tai tuetummissa
rakenteissa. Tästä olen hyvin eri mieltä, koska itse työllistyn tällä hetkellä
taidealalla hyvin ja pystyn valitsemaan ja määrittämään usein myös taiteelliset
lähtökohdat ja tavoitteet työlleni, niin koen ennemminkin, että vosulkopuolisella kentällä on hankalampi tehdä taiteellisesti vapaita ratkaisuja sen
takia, koska täytyy ajatella myös kaupallisuutta, tosin se pakottaa tekemään
ratkaisuja joissa sekä ollaan taiteellisesti kiinnostavia, että tehdään niin kuin
halutaan ja saadaan vielä yleisökin paikalle. – – (Taiteilija/hallituksen jäsen, 36–
40-vuotias)
Omat, positiiviset kokemukset ja tasaisen hyvä työllistyminen voivatkin vaikuttaa
ihmisten mielikuviin vos-teattereista.
Kysymyksessä, jossa tiedustelimme vastaajilta syitä sateenvarjo-organisaatioissa
toimimiselle, yksi väitteistä oli “Haluan toteuttaa itseäni vapaammin kuin mihin uskon
pystyväni vos-teatterissa”. Tämän väitteen kanssa täysin samaa mieltä oli 28 ja
jokseenkin samaa mieltä 27 vastaajaa. Täysin tai jokseenkin eri mieltä oli ainoastaan 4
vastaajaa. Jonkinlaisella työsuhteella vos-teattereissa oli viimeisen kahden vuoden
aikana kaikista kyselyyn vastanneista toiminut 25 vastaajaa, joista suurin osa (17) oli
ollut vierailijana. Näistä 25:stä 20 oli samaa mieltä edellä mainitun väitteen kanssa.
Taidealoilla työskentelyyn liittyy useita eri tavoitteita. Teatteri- ja orkesterilain
ulkopuolella työskentely ilmeni merkityksellisenä syynä sateenvarjo-organisaatiossa
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toimimiselle vain vajaalle kolmasosalle vastaajista. Niinpä se ei ehkä itsessään ole ollut
valtaosalle keskeinen tavoite, mutta vastaajat kuitenkin kertoivat tahtovansa toimia
vapaammin kuin vos-teattereissa. Vapaalla kentällä taiteellisia rajoitteita on vähemmän
kuin vos-teattereissa, mutta vastaavasti tulot ovat epäsäännölliset ja palkatonta työtä
tehdään paljon. Toki on myös todennäköistä, että osa vastaajista toimii vapaalla
kentällä, koska ei ole saanut töitä muualta, ja osa edustaa sellaista genreä
(nukketeatteri, esitystaide), jota ei yleensä nähdä laitosteattereissa.
Kysymyksessä, jossa vastaajille annettiin vapaa sana, muutama vastaaja pohti
sateenvarjo-organisaatioiden suuntaa ja profiloitumista. Eräs vastaaja koki, että
toiminnan onnistuminen edellyttää, että organisaation sisällä toimivat jäsenet ovat
yhteisymmärryksessä siitä, minkälainen suhde toimijoilla on organisaatioonsa ja
minkälaiset toiveet ja tavoitteet heillä on toiminnan suhteen.
– – Toimijoiden intressit ovat käytännössä kuitenkin hyvin erilaisia; osa haluaa
pyörittää repertuaaria ja päästä tekemään produktioita vuosittain, osa sen
sijaan tekee silloin tällöin harkittuja "sissi-iskuja". Itse koen, että repertuaarin
pyörittäminen jäykistää organisaatiota. (Taiteilija, 51–55-vuotias)
Toinen nosti esille ajatuksen siitä, kuinka organisaatioille olisi edullisempaa keskittyä
vain yhteen lajiin sen sijaan, että organisaatiossa tehtäisiin laajasti kaikenlaista.
– – Nyt symppaan sitä, että organisaatiot keskittyvät yhteen lajiin tosissaan
(nukketeatteri, sirkus, soveltava taide jne.). Näin ne ovat tehokkaita yksiköitä,
vaikka niitä onkin sitten hiukan useampia. Yhteistyötä voi toki tehdä edelleen,
mutta parasta palvelua tekijöille ja kokijoille saadaan jos organisaatiolla on
täsmällinen toiminta-alue. Mitä laajempi kenttä, sitä mahdottomampi toteuttaa
kaikkien toiveita. (Rivijäsen, 46–50-vuotias)
Profiloitumisen tärkeys nousi esiin myös kyselytutkimukseen linkittyvissä
teemahaastatteluissa.

Rahoitusta vaille toimiva
Sateenvarjo-organisaatiot eivät ole homogeeninen joukko, vaan kattokäsite, jonka alle
kuuluu laaja kirjo erilaisia toimijoita. Tutkimamme sateenvarjo-organisaatiot eroavat
toistaan niin muodoltaan, kooltaan kuin toimintalogiikaltaan. Ainoa niitä kaikkia
yhdistävä piirre on organisaatioiden tavoite tukea ja mahdollistaa henkilöjäsentensä tai
jäsenryhmiensä taiteellista toimintaa. Otimme kyselytutkimuksessamme huomioon
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erilaiset vastaajat, mutta emme personoineet kysymyksiä eri organisaatioiden jäsenille.
Näin ollen voi olla, että kysely palveli joitain sateenvarjo-organisaatioita paremmin kuin
toisia. Teatteri 2.0:n alla ei esimerkiksi toimi eri organisaatioita tai vakituisia työryhmiä,
vaan se kokoaa työryhmät projektikohtaisesti.
Kyselytutkimuksessa sateenvarjo-organisaatioiden tärkeimmiksi puoliksi nähtiin niiden
kyky tarjota jäsenilleen kiinnekohta epävarmassa työ- ja taloustilanteessa.
Organisaatioiden avulla ihmiset voivat verkostoitua, löytää uusia inspiraation lähteitä,
saada tukea taiteelliseen kasvuunsa sekä tuntea yhteenkuuluvuutta omaan yhteisöönsä.
Myös sateenvarjo-organisaatioiden tarjoama tiedollinen ja tuotannollinen apu sekä
synergiaedut tulivat vastauksista esille. Useissa vastauksissa korostettiin, että
toimimalla yhdessä tekijöiden näkyvyys voi kasvaa ja toiminta tehostua, kun kaikkien ei
tarvitse tehdä kaikkea itse. Samalla taiteilijoille jää enemmän aikaa keskittyä
taiteelliseen työhön.
Organisaatioiden toiminnassa ei näytä olevan niiden jäsenten näkökulmasta juuri
kritisoitavaa. Sisäisinä ongelmina mainittiin puutteet sisäisessä viestinnässä sekä
tiettyjen jäsenten suosiminen toisten kustannuksella. Nämä kommentit olivat yksittäisiä
ja jäivät marginaaliin toisin kuin alipalkkausta koskevat kritiikit. Sateenvarjoorganisaatioiden rahoituksen nähtiin olevan alakantissa ja siihen kaivattiin korotuksia.
Myös yhteiskunnan arvopohjassa on vastaajien mielestä parantamisen varaa: vastaajat
kokivat, että vapaa kenttä nähdään vähempiarvoisena kuin vos-teatterit.
Tutkimuksemme valossa näyttäisikin siltä, että sateenvarjo-organisaatiot toimisivat
hyvin, jos ulkoiset seikat eli rahoitus ja arvostus olisivat kunnossa. Syvällisemmin
aiheeseen pureudutaan haastattelututkimuksessa.
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6 Tutkimushaastattelut ja niiden analyysi
Timi Ritvasalo, Aino Torikka, Mika Vainio, Sofia Valtanen
Kyselylomakkeen lisäksi tutkimusta varten toteutettiin viisi haastattelua, joissa
vastaajat saivat teemoittelun asettamissa puitteissa kertoa sateenvarjoorganisaatioiden toiminnasta ja merkityksestä omalle työlleen. Haastatteluaineistosta
erottui kolme suurta temaattista linjaa. Ilmiselvä, jopa kaiken läpäisevä temaattinen
säie olivat taloudelliset resurssit ja niiden vaikutukset organisaation toimintaan.
Toisaalta haastateltavilla oli paljon kerrottavaa myös sateenvarjo-organisaatioissa
toimimisen piirteistä, jotka eivät ensisijaisesti koske taloutta, esimerkiksi taiteelliseen
vapauteen liittyvistä kysymyksistä. Kehitystoiveet ja kuvaukset unelmien
organisaatioista taas tarjoavat tietoa olosuhteista, joita vastaajat pitivät työnsä kannalta
ihanteellisina, ja ne muodostavat oman temaattisen linjansa.
Tämä osio tutkimuksestamme alkaa haastattelujoukon ja sen valikoitumisen sekä
haastattelun toteuttamisen kuvauksella. Sen jälkeen esitellään metodi eli
teemahaastattelu sekä haastattelujen apuna käytetty kysymysrunko. Lopuksi
käsitellään haastattelun tuloksia aineistoista nousseiden teemojen mukaisesti.

Haastattelujen toteutus ja haastateltavat
Tavoitteenamme oli saada jokaisesta sateenvarjo-organisaatiosta yksi haastateltava.
Haastateltavien valinnassa käytettiin kahta kriteeriä. Ensimmäinen kriteeri oli, että
kaikki haastateltavat olivat esiintyviä taiteilijoita teatterin, esitystaiteen tai
nukketeatterin piirissä. Haastateltavan pääasiallisen aseman tuli olla esiintyjä, mutta
hänen ei tarvinnut toimia pelkästään esiintyjänä. Toinen kriteeri oli haastateltavan
asema omassa sateenvarjo-organisaatiossaan. Valitsimme pitkään samassa
organisaatiossa toimineita henkilöitä sekä sellaisia, joiden työura ei painottunut
yksinomaan yhteen sateenvarjo-organisaatioon. Valintojen tarkoituksena oli saada
monipuolinen käsitys vapaalla kentällä ja sateenvarjo-organisaatiossa toimimisesta.
Pitkään samassa organisaatiossa toimineista haastateltavista löytyi niitä, jotka ovat
olleet perustamassa tutkittavana olevia organisaatioita. Osa on voinut toimia pääasiassa
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yhdessä organisaatiossa. Erilaisen perspektiivin tarjoavat taiteilijat, jotka eivät ole
sitoutuneet yhtä voimakkaasti vain yhteen sateenvarjo-organisaatioon. Tämä
mahdollistaa laajemman näkökulman tutkimusaiheeseen.
Haastateltavat pyydettiin mukaan sähköpostitse. Kutsuissa korostettiin, että
haastattelut ovat anonyymejä eikä tutkimustuloksista voi saada selville haastateltavien
henkilöllisyyttä. Haastatteluiden toteutukseen oli varattu kolme viikkoa aikaa, mikä
johti siihen, että aikataulusyistä kaikista organisaatioista ei saatu haastateltavaa
tutkimukseen.
Lopulta tutkimusta varten haastateltiin viittä henkilöä, jotka edustavat yhteensä viittä
eri organisaatioita. Haastateltavista kaksi oli naisia, kolme miehiä, ja heidän
ikäjakaumansa oli 38–54 vuotta. Kaksi viidestä haastateltavasta on toiminut kauan
yhdessä organisaatiossa, kolmen työhistoria ei painotu erityisesti johonkin tiettyyn
sateenvarjo-organisaatioon. Haastattelijoina toimi kolme henkilöä. Heillä oli käytössään
samat haastatteluteemat, mutta jokainen haastattelutilanne oli yksilöllinen tapahtuma.
Haastattelut tallennettiin digitaalisesti myöhempää litterointia varten. Haastattelut
toteutettiin eri paikoissa: Helsingin yliopiston pääkirjaston ryhmätyötilassa, muussa
yliopiston tilassa, kauppakeskuksen kahvilassa, sateenvarjo-organisaation tiloissa sekä
yhden haastateltavan kotona tämän omasta aloitteesta.
Suorissa lainauksissa viittaamme lainauksen lopussa haastateltaviin numeroilla 1–5.


Haastateltava 1 on nainen, joka on toiminut alalla 19 vuotta. Hän on
työskennellyt useissa sateenvarjo-organisaatioissa ja toiminut yhdessä
perustajajäsenenä.

 Haastateltava 2 on nainen, joka on toiminut alalla 26 vuotta. Hän on
työskennellyt sateenvarjo-organisaation johtotehtävissä, mutta toimii nykyään
rivijäsenenä.
 Haastateltava 3 on mies, joka on toiminut alalla 11 vuotta. Hän on perustajajäsen
sateenvarjo-organisaatiossa, jossa myös edelleen toimii.
 Haastateltava 4 on mies, joka on toiminut alalla 19 vuotta. Hän on työskennellyt
sateenvarjo-organisaatioissa laaja-alaisesti.
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 Haastateltava 5 on mies, joka on toiminut alalla 35 vuotta. Hän on sateenvarjoorganisaation perustajajäsen ja toimii myös edelleen samaisessa organisaatiossa.
Haastattelut toteutettiin puolistrukturoidulla haastattelumenetelmällä eli
teemahaastatteluina. Niissä haastattelu kohdennetaan tiettyihin teemoihin, joista on
tarkoitus keskustella. Näin ollen keskeiseksi eivät kohoa yksityiskohtaiset kysymykset.
(Hirsjärvi & Hurme 2000, 47–48.)
Haastatteluteemat tukivat kyselylomakkeen teemoja. Haastatteluiden tarkoitus oli
selventää ja syventää ymmärrystä aiheista, joita kyselylomakkeella lähestyttiin
yleisemmin. On huomattava, että haastatteluissa saadut vastaukset eivät viittaa suoraan
kyselylomakkeiden tuloksiin. Kyselylomaketta ja haastatteluita laadittiin rinnakkain,
joten lomakkeen avulla kerättyä tietoa ei voitu suoraan hyödyntää haastattelujen
analyysissä.

Haastatteluteemat
Keskeisiksi haastatteluteemoiksi valikoituivat tekijöiden henkilökohtaiset verkostot,
motiivit ja kokemukset sateenvarjo-organisaatioissa toimimiselle, palkaton työ sekä
organisaatioiden toiminnan kehittäminen. Verkostot-teeman alla pyrimme saamaan
tietoa vapaan kentän eri toimijoiden välisistä yhteyksistä sekä siitä, miten vapaalle
kentälle on päädytty työskentelemään. Halusimme myös selvittää, millaisena
työympäristönä vapaalla kentällä toimivat haastateltavat kokevat kentän.
Motiivit ja kokemukset sateenvarjo-organisaatiosta -teeman kautta pyrimme saamaan
tietoa haastateltavien suhteesta omaan sateenvarjo-organisaatioonsa. Saimme myös
esiintyjien henkilökohtaisia näkemyksiä siitä, millaisissa verkostoissa tekijä liikkuu.
Näitä näkemyksiä olivat esimerkiksi taiteilijan tai hänen teatteriryhmänsä suhde
sateenvarjo-organisaation sekä sen suhde muuhun vapaaseen kenttään.
Palkaton työ oli tutkimusaiheemme kannalta keskeinen teema, sillä otaksuimme
aliresursoidulla vapaalla kentällä toimimiseen liittyvän palkatonta työtä.
Haastatteluiden avulla halusimme saada selville, miten haastateltavat kokevat
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palkattoman työn ja ovatko he itse tehneet sitä. Raportissa palkaton työ ja ilmainen työ
ovat synonyymejä.
Viimeiseksi teemaksi kohosi toiminnan kehittäminen. Halusimme saada haastateltavien
näkemyksen oman sateenvarjo-organisaationsa hyvistä ja huonoista puolista sekä
tulevaisuudesta. Haastattelun lopuksi pyysimme haastateltavia kuvailemaan oman
unelmaorganisaationsa, eräänlaisen utopistisen kuvauksen, johon ei annettu mitään
määriteltyjä kriteerejä. Kysymyksen tarkoituksena oli kartoittaa tarpeita ja ihanteita,
jotka haastateltavat liittävät ammattinsa harjoittamiseen organisaation osana.
Jotta kykenisimme asettamaan taiteilijoiden kokemukset oikeaan kontekstiin,
halusimme haastattelujen yhteydessä saada jonkinlaisen yleiskäsityksen kunkin
organisaation toiminnallisesta rakenteesta. Rakenteen hahmottamiseksi pyysimme
haastateltavia kuvailemaan sanallisesti ja paperille piirtämällä, miten he ymmärtävät
organisaationsa rakenteen ja sijoittumisensa siihen. Syntyneitä piirroksia käytettiin
myöhemmin analyysin apuna.

Haastatteluaineiston keskeiset teemat ja tulokset
Aineiston analyysi eteni ryhmittelemällä haastatteluissa ilmeneviä yhteneväisyyksiä ja
eroavaisuuksia. Teemoittelun tuloksena aineistosta erottui muutama keskeinen teema.
Teemat asettuivat luontevasti kolmeksi suureksi kokonaisuudeksi. Kokonaisuudet ovat
ei-taloudelliset seikat, taloudelliset seikat sekä unelmat ja ihanteet. Kahden
ensimmäisen kokonaisuuden alle sijoittuu alateemoja. Ei-taloudellisia seikkoja ovat
työyhteisö, jatkuvuus työelämässä ja taiteellinen vapaus. Ei-taloudelliset teemat
kulkevat otsikolla Oman äänen areena. Taloudelliset seikat taas pitävät sisällään pienten
taloudellisten resurssien, palkattoman työn ja työn arvostuksen teemat. Taloudellisten
teemojen kokonaisuus on nimeltään Pennin venytystä talkoohengessä. Haastateltavien
kokemuksissa ilmenevät yhteneväisyydet, ja toisinaan myös eroavaisuudet, asettuivat
sisällöltään näiden teemojen alle. Lopuksi käsittelemme haastateltavien ihanteita ja
visioita unelmiensa organisaatiosta luvussa nimeltä Paratiisi varjossa. Unelmien ja
ihanteiden kokonaisuudessa käy ilmi myös se, mistä haastateltavien mielestä
merkityksellinen työ koostuu.
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Keskustelu monista keskeisiksi osoittautuneista teemoista, kuten taiteellisesta
vapaudesta, työyhteisön merkityksestä ja ammatillisesta jatkuvuudesta, kumpusi
vastauksena kysymyksiin sateenvarjo-organisaatiossa toimimisen hyvistä puolista.
Resurssit ja niiden niukkuus koskettivat montaakin teemaa, mutta erityisesti
haastateltavat puhuivat niistä, kun kysyimme sateenvarjo-organisaatiossa toimimisen
huonoista puolista tai palkattoman työn tekemisestä. Työn arvostus nousi
puheenaiheeksi kysyessämme, kokevatko vastaajat ennakkoluuloja vapaalla kentällä
työskennellessään. Unelmat ja ihanteet muodostuivat omaksi temaattiseksi
kokonaisuudekseen muun muassa haastateltavien unelmaorganisaatiokuvausten
perusteella.
Haastattelun teemarunko avoimine kysymyksineen, kuten “Mitä hyvää on sateenvarjoorganisaatiossa toimimisessa?”, mahdollistivat sellaistenkin teemojen käsittelyn, joita
työryhmä ei ollut etukäteen ennakoinut tai painottanut kysymysten laatimisessa.
Lopulliset teemat poikkeavatkin hieman työryhmän ennakoimista. Ammatillisen
jatkuvuuden teema nousi voimakkaasti esille siitä huolimatta, että siitä ei ollut
teemarungossamme tarkkoja kysymyksiä. Työn arvostusta sivuttiin kysymyksellä
vapaalla kentällä kohdatuista ennakkoluuloista, mutta haastateltavat puhuivat aiheesta
usein jo ennen kuin siitä ehdittiin kysyä.
Verkostot, yksi haastattelurunkomme keskeisistä teemoista, tuotti tietoa vastaajien
ammatillisesta verkostoitumisesta, mutta painui taka-alalle muiden teemojen
osoittautuessa vastaajille merkittävämmiksi. Aineiston perusteella haastateltavat
kokivat verkostoidensa muodostuvan töiden yhteydessä luoduista kontakteista. Kolme
viidestä haastateltavasta piti sateenvarjo-organisaatiotaan tärkeimpänä ammatillisena
verkostonaan.
Työryhmämme oli ennakoinut mahdollisen vastakkainasettelun vos-teattereiden
kanssa näkyvän vastauksissa, muttei ollut valinnut sitä haastattelun teemaksi tai
laatinut aiheesta suoria kysymyksiä. Tästä huolimatta haastateltavat vertasivat monessa
yhteydessä organisaationsa toimintaa vos-teattereiden toimintaan. Oli kyse sitten
taiteellisesta vapaudesta, resurssien määrästä tai omasta toimeentulosta, vos-teatterit
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näyttäytyivät haastateltavien vastauksissa vertailukohtana, jonka rinnalla he arvioivat
olosuhteitaan.
Esittelemme haastattelujen tuloksia teemoittain. Analyysi etenee siten, että kutakin
temaattista kokonaisuutta käsitellään omassa luvussaan. Ensimmäiseksi Oman äänen
areena -luvussa tarkastellaan työyhteisön, jatkuvuuden ja taiteellisen vapauden teemoja
sateenvarjo-organisaatiossa. Sen jälkeen Pennin venytystä talkoohengessä -luku
syventyy niukkojen resurssien tuottamiin haasteisiin, palkattomaan työhön ja työn
arvostuksen kysymyksiin. Lopuksi Unelmat ja ihanteet -luvussa käännetään katse kohti
parempaa huomista ja kartoitetaan taiteilijoiden ideoita hyvästä sateenvarjoorganisaatiosta.

Oman äänen areena – työyhteisö, pysyvyys ja taiteellinen vapaus
Kun haastateltavilta kysyttiin, mitä hyvää on sateenvarjo-organisaatiossa toimimisessa,
he mainitsivat taloudellisten seikkojen, kuten esimerkiksi resurssien jakamisen, lisäksi
monia asioita, jotka liittyivät enemmänkin työn sosiaalisiin ja sisällöllisiin puoliin.
Vastausten perusteella sateenvarjo-organisaatio kykenee tarjoamaan taiteilijalle
työyhteisön, ammatillista jatkuvuutta tai alustan, jolla toteuttaa kiinnostavia taiteellisia
projekteja. Parhaimmissa tapauksissa sateenvarjo-organisaatiolta voi saada kaiken
tämän. Tässä alaluvussa käsittelemme ensin sateenvarjo-organisaatiota työyhteisönä,
sitten organisaation vaikutusta freelancerin työnkuvaan ja lopuksi organisaatiota
taiteellisen vapauden mahdollistajana.
Työyhteisöstä voimaa?
Vastaajat poikkeavat toisistaan siinä, miten sitoutuneita he ovat sateenvarjoorganisaatioonsa. Osa on oman organisaationsa perustajajäseniä tai keskeisiä toimijoita,
osa mieltää suhteensa organisaatioon väljemmäksi. Tämä heijastuu myös kokemuksiin
sateenvarjo-organisaatiosta työyhteisönä.
Vaikka useampikin haastateltava totesi, ettei tunne aivan kaikkia organisaationsa
jäseniä, moni ajatteli organisaation mahdollistavan työskentelyn samanmielisten
ihmisten kanssa. Näiden vastaajien kokemuksissa korostuivat jäsenten väliset lämpimät
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suhteet ja jaetut arvot. Eräs vastaaja, joka on toiminut oman organisaationsa
perustajajäsenenä, kuvaa yhteisön ydintä seuraavasti:
Pitää sanoa, että tavallaan yhteinen eetos tai yhteinen maailmankuva on
hirveän tärkeää tässä. – – Luulen, että se on paksumpi ja tärkeämpi liima, kuin
me ollaan koskaan mielletty. Olen hirveän onnellinen siitä, että se ei koskaan ole
ollut mikään kanonisoitu normi meidän välissä, vaan se vain on niin. Se on
varmasti perimmäinen syy, miksi olemme hakeutuneet yhteen. Se on sama asia,
kuin silloin kun ihmiset rakastuvat toisiinsa, on tällaisia yhteisiä asioita.
(Haastateltava 5)
Haastateltavat kokivat, että sateenvarjo-organisaatiossa yksittäinen taiteilija kykenee
vaikuttamaan siihen, kenen kanssa työskentelee. Produktiot ja työryhmät vaihtuvat,
mutta seuraavan ryhmän kokoonpanoon voi itse vaikuttaa.
Mut kyllä ne parhaimmat kollegiaaliset ystävät on siinä sen hetkisessä
työryhmässä. – – Se on aina se et tulee se uus porukka ja tehdään nyt tää ja se
väistämättä joskus loppuu, vaikka se kestäis monta vuottakin ja sit tulee taas
uudet ihmiset. Toki sen huomaa kun vanhenee, et mikä on vähän
harmittavaakin, et vähän enemmän pyrkii vaikuttamaan siihen, et millanen se
työryhmä on. (Haastateltava 2)
Lyhytaikaisten projektien täyttämällä vapaalla kentällä pysyvää työyhteisöä on vaikeaa
saavuttaa. Kunkin produktion jälkeen työryhmä hajoaa ja tekijät menevät tahoilleen.
Näissä olosuhteissa sateenvarjo-organisaatiot luovat edellytyksiä pysyvämmille
ammatillisille yhteisöille. Monen haastateltavan tapauksessa organisaation oma tila on
työyhteisöä rakentava elementti.
Se työryhmä katoaa ja se ryhmä jossa mä toimin ei välttämättä oo tässä. Niillä
ihmisillä on muuta muualla. – – Tää tila tuo sen jatkuvuuden tähän
sirpaleisuuteen. (Haastateltava 3)
Yhteinen tila nähdään organisaatiosta riippuen niin toiminnan ytimenä, käytännöllisenä
välttämättömyytenä kuin yhteisön sisäisten jännitteiden lähteenä. Parhaimmillaan
yhteinen tila tuottaa kohtaamisia, jotka kantavat yhteistyötä pitkälle. Eräs haastateltava
kuvaili yhteisten tilojen potentiaalia paikkana, jossa syntyy tulevia yhteistyökontakteja:
Se tapa, jolla sä kohtaat ihmisiä tuolla käytävällä saattaa riittää siihen, et sulle
tulee semmonen olo, että ton kanssa vois syntyä jotain näyttämöllä tai et just
ton tyyppistä henkilöä mä tarviin tähän produktioon. Se on paljon tärkeempi
asia elävis taiteis kun muuten, noi fyysiset kohtaamiset. (Haastateltava 3)
Sateenvarjo-organisaatioiden arkeen kuuluu myös ristiriitoja. Resurssien jakaminen ja
esimerkiksi tilojen yhteiskäyttö voi aiheuttaa epäselvyyksiä tai erimielisyyksiä.
Haastattelujen perusteella yhteisistä linjoista tai pelisäännöistä sopiminen onnistuu
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vaihtelevasti ja niistä neuvotteleminen saattaa viedä paljon aikaa. Organisaatioiden
kevyt rakenne ja siten vähentynyt hierarkia tekee työyhteisön jäsenistä keskenään
tasavertaisempia, mutta toisinaan kokonaisuuden hallitsemisesta vaivalloista:
Se on varmasti, niin kuin kaikissa muissa instituutioissa, että silloin kun on
hankalaa keskenään, tai hommat jollain tavalla kusee tekemisessä, niin tuntuu
että menee tuhottomasti aikaa muuhun kuin taiteelliseen tekemiseen. Silloin,
kun joku ei hoida hommaansa tai jokin asia ei toimi, tai ollaan eri mieltä asiasta.
Niin välillä totta kai on ollut periodeja, kun tuntuu, ettei ole mitään muuta
tehnytkään kuin istunut erilaisissa maratonkokouksissa vääntämässä kättä
erilaisista asioista ja tekemässä päätöksiä ja käyttämässä aikaa sellaisen
pyörittämiseen, joka voisi tapahtua myös paljon helpommin. (Haastateltava 5)
Melkein kaikki haastateltavat mainitsivat erityisesti hyviä asioita työtovereistaan tai
työyhteisöstään. Yksi vastaaja ei mieltänyt itseään osaksi sateenvarjo-organisaation
yhteisöä, vaan näki suhteensa organisaatioon pikemminkin vierailijana. Kyseinen
vastaaja ei ollut sosiaalisesti tai taiteellisesti sitoutunut organisaatioon, vaan piti
yhteistyötään organisaation kanssa lähinnä käytännöllisenä järjestelynä. Hän oli
päätynyt osallistumaan organisaation toimintaan löydettyään sieltä esitystilan oman
taiteellisen ryhmänsä produktiolle.
Suuret eroavaisuudet haastateltavien suhteissa sateenvarjo-organisaatioonsa
kuvastavat organisaatioiden monimuotoisuutta. Jotkut organisaatioista ovat
rakentuneet ja toimivat edelleen jäsenten keskinäisen ystävyyden ympärillä. Näissä
organisaatioissa toimintaan kuuluu yhteenkuuluvuuden tunne. Toisissa
organisaatioissa taas vallitsee löyhempi sosiaalinen tai taiteellinen side. Vastauksia
vertaillessa on kuitenkin otettava huomioon, että kokemukset yhteisön tiiviydestä
riippuvat luonnollisesti siitäkin, kysytäänkö asiaa organisaation perustajajäseneltä vai
organisaation laidalla toimivalta taiteilijalta. Kevyt tai lyhytaikainen osallistuminen
organisaation toimintaan tarjoaa erilaisen näkökulman organisaation sisäiseen
puheeseen kuin ydintehtäviin, esimerkiksi hallituksen toimintaan, osallistuminen.
Pysyviä rakenteita kentälle
Monet vapaan kentän toimijoista ovat freelancereita. Heille sateenvarjo-organisaatiot
näyttäytyvät pysyvyyttä luovina rakenteina. Rakenteet tarjoavat jatkuvuutta kentälle,
jonka työolosuhteet voivat olla haastavia.
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Kun työelämä koostuu 10:stä, 20:stä, 30:stä sirpaleesta niin aina käy niin, että
ne ei täysin saumattomasti mee peräkkäin ne sirpaleet. Tyypillisesti ne menee
niin et ensin ne on päällekäin, ihan liikaa, ja sit tulee iso aukko ja ei oo mitään.
[Freelancerin] työ ei oo lineaarisesti ajateltuna kauhean organisoitua
aikajanalla. Siihen tämmöne sateenvarjo-organisaatio on omiaan
pehmentämään ja helpottamaan näitä siirtymiä. (Haastateltava 3)
Sateenvarjo-organisaatioiden luoman pysyvyyden nähtiin syntyvän pääasiassa tilojen ja
työyhteisöjen kautta. Organisaatioiden tarjoamat tilat voivat toimia paikkoina
harjoittelulle, esityksille tai molemmille. Tilat ovat ensisijaisesti paikkoja, joissa
yksittäiset taiteilijat tai ryhmät voivat kehittää omaa työtään pitkäjänteisesti. Lisäksi
organisaatioiden tarjoamiin tiloihin liittyy sosiaalinen funktio. Ihmiset voivat tavata,
jakaa ajatuksia ja kehittää yhteisöään.
Tuntuisi aika uuvuttavalta ajatukselta, että jokainen proggis pitäisi aloittaa
nollasta, sekä rahallisesti että tilallisesti. Se jonkinlainen toimintaraha, jonka
saamme (se kattaa maksimissaan kolmasosan produktiosta, muut haetaan
muualta) ja se tila, että on paikka jossa harjoitella ja esiintyä, kyllä tekee sen,
että tekemisen ehto on hirveän paljon helpompi. Vaikka ei pääsisi tekemään
edes joka vuosi, kun ryhmät ovat isoja ja tekijöitä paljon, se kuitenkin luo
sellaisen perspektiivin eteenpäin. (Haastateltava 5)
Yllä olevassa lainauksessa mainitaan myös “toimintaraha”, jota yksi organisaatio jakaa
jäsenryhmilleen. Tilojen ja työyhteisöjen lisäksi taloudellinen tuki on eräs organisaation
tarjoaman tuen muoto, joka tuo pysyvyyttä organisaatiossa työskentelevien
freelancereiden elämään. Koska organisaatiot ovat vapaalla kentällä taiteilijoiden
itsensä kehittämiä, ne yleensä pyrkivät aktiivisesti parantamaan jäsentensä
työolosuhteita ja työllistymistä, sekä tarjoamaan taiteilijoille välineitä torjua työhön
liittyviä epävarmuustekijöitä. Kyselylomakkeen vastausten perusteella taiteilijat olivat
tyytyväisiä organisaation tarjoamiin rakenteisiin, ja haastattelumme tukivat tätä tulosta.
Tää on konkreettisimmillaan tätä, että sateenvarjo tarjoaa suojan tota ulkoilmaa
vastaan. Et on niinku tila, jossa jotain voi tapahtua. Se on hämmentävän tärkeä
se asia, että on vapaa tila, jossa voi tapahtua monenlaisia asioita. Tänne voi tulla
suojaan riippumatta siitä, mitä tekee. (Haastateltava 3)

Avainasemassa taiteellinen vapaus
Kysymys, ovatko sateenvarjo-organisaatiot tukeneet tai estäneet taiteellista
työskentelyä, johti pohdintaan taiteellisesta vapaudesta. Haastateltavat kokivat sen
merkittäväksi tekijäksi, jonka vuoksi he ovat päätyneet työskentelemään vapaalla
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kentällä, ja erityisesti omassa sateenvarjo-organisaatiossaan. Haastateltavat näkivät
kuitenkin, että taiteelliseen vapauteen liittyy myös varjopuoli: varmaa tulonlähdettä ei
ole. Tämä aiheuttaa epävarmuutta tulevaisuuden kannalta. Kaikki näkivät, että
vastakkainasettelu säännöllisen toimeentulon ja taiteellisen vapauden välillä oli
hankalaa. Eräs haastateltavista kiteytti asian nostamalla esille taloudellisen
näkökulman:
Jos ajattelisin vain sitä, mistä saan paljon rahaa… Kyllä on ollut sellaisia
tilanteita – – että on ollut kiinnostava produktio, jonka haluaisin tehdä. – – Olen
joutunut tekemään valintoja lasten syntymisen myötä niin, että olen miettinyt
ensin sitä, mikä on taloudellisesti kannattavaa. Mutta eihän se tietenkään ole
toivottavaa. – – Voin saada jostakin laitosteatterista tuplapalkkaa verrattuna
siihen, mitä sitten vapailla ryhmillä on varaa maksaa. (Haastateltava 1)
Sateenvarjo-organisaation nähtiin tarjoavan mahdollisuuden työympäristöön, jossa
esiintyjät saavat tehdä itselleen mieluisaa taiteellista työtä. Taiteen sisällöllinen
merkitys oli kaikkien haastateltavien mielestä oleellista. Eräs haastateltava huomautti,
että työskentely omassa sateenvarjo-organisaatiossa mahdollistaa sellaisen taiteen
synnyn, jolla ei ole taakkanaan tulospaineita. Tämä taide saa syntyä sellaisena kuin se
haastateltavan mielestä tuli kokea: arvokkaana ja sisältö edellä. Hän myös koki, että
organisaatiossa työskentely ei määritellyt hänen ryhmänsä tekemiä tuotantoja.
Organisaation jäsenet tukivat toisiaan, mikä haastateltavan mukaan tarjosi uusia
näkökulmia ja auttoi esiintyjiä kehittämään työtään.
Yksi haastateltavista korosti taiteellisen vapauden olevan itsenäisen työskentelyn
kannalta oleellista. Se mahdollisti ammatillisen kasvun, sillä vapauteen liittyy aina
vastuu omasta toimijuudesta. Vapauden myötä oma työmäärä kasvoi esimerkiksi
suhteessa vos-teattereihin, jossa haastateltava näki yksilön olevan vastuussa
suhteellisen pienestä työmäärästä. Vastapainona tälle haastateltava koki, että valta
teoksesta jää tällöin enemmän tekijöilleen. Hän myös totesi, että vapaalla kentällä toimii
eräänlainen ”laboratorio”, jossa uudet teatterimuodot ja -kokeilut kehittyvät.
Intohimo työhön nähtiin tärkeänä syynä siihen, miksi painiskelu pienten resurssien
parissa oli antoisampaa kuin työskentely suurissa vos-teattereissa. Haastateltavien
mielestä intohimo omaan työhön korvasi taloudellisen epävarmuuden. On kuitenkin
huomattava, että sekä vapaalla kentällä että laitosteattereissa työmäärän nähtiin olevan
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liian suurta suhteessa palkkatuloihin. Yksi haastateltavista totesi arvostavansa niitä
näyttelijöitä, jotka jaksavat laitosteattereiden tiiviin työtahdin. Toisaalta kaikki
haastateltavat totesivat myös kunnioittavansa tekijöitä, jotka jaksavat tehdä töitä
jatkuvasti sateenvarjo-organisaatioiden olemattomilla resursseilla suhteessa suureen
työmäärään.
Se raha, mitä siitä saa tai varsinkin tienaa sillä, on niin naurettava, että siinä
täytyy olla iso intohimo tehdä sitä. (Haastateltava 5)
Sateenvarjo-organisaatioiden mahdollisuus nopeaan toimintaan oli erään
haastateltavan mielestä suuri vahvuus. Hän koki kaikkien tuotantoehdotusten olevan
tasavertaisessa asemassa. Jos jokin ehdotus nousee esille keskusteluissa erityisen
voimakkaasti, niin se voidaan tuoda tuotantoon lyhyelläkin aikavälillä, vaikka sen
alkuperäinen tuotantoaikataulu olisi ollut vasta kolmen vuoden päässä. Toisaalta tällä
oli vastapainonsa: ajankohtaisten aiheiden kannalta kolmen vuoden odotus on liian
pitkä aika. Tällöin esitysidea on mennyttä, sillä harva aihe pysyy ajankohtaisena vuosien
ajan. Haastateltava koki, ettei vos-teattereissa ole mahdollista reagoida yhtä nopeasti
ajankohtaisiin aiheisiin tiukkojen aikataulujen vuoksi.

Pennin venytystä talkoohengessä – resurssit, palkaton työ ja työn
arvostus
Haastatteluissa ilmeni, että puhe rahasta, sen saatavuudesta ja riittämisestä värittää
keskustelua kaikista sateenvarjo-organisaation toiminnan osa-alueista. Vaatimattomat
resurssit asettavat rajoja toiminnalle ja edellyttävät talkootyötä, mutta myös
synnyttävät erilaisia tapoja yhteiskäyttää olemassa olevia resursseja. Erottamaton osa
sateenvarjo-organisaatioiden talouden tasapainoa näyttää olevan palkaton työ. Vapaan
kentän aliresursoitu tila tuo mukanaan kysymyksen työn arvostuksesta: onko työllä
merkitystä, jos sille ei löydy rahoitusta? Tässä luvussa tarkastellaan ensin niukkojen
taloudellisten resurssien ongelmaa, sitten kokemuksia palkattomasta työstä ja lopuksi
työn arvostuksen teemaa.
Haasteena pienet taloudelliset resurssit
Haastattelemamme ihmiset tulivat taustaltaan erilaisista sateenvarjo-organisaatioista,
jotka tukivat jäseniään tai jäsenryhmiään erilaisilla tavoilla. Organisaation
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toimintamallista riippumatta kaikki haastateltavat nostivat esille ongelmat suhteessa
rajallisiin taloudellisiin resursseihin.
Kun keskustelimme siitä, miten sateenvarjo-organisaatio tukee tai rajoittaa taiteellista
työskentelyä, keskustelu ohjautui taloudellisiin resursseihin, vaikka emme suoraan
kysyneetkään niistä. Haastatteluissa nousivat esille ongelmat esimerkiksi suhteessa
tiedotukseen, markkinointiin ja toimintatiloihin. Useissa organisaatioissa ei ole varaa
palkata erillistä henkilöä edellä mainittuihin tehtäviin. Puutteet rahoituksessa johtavat
siihen, että tekijöiden täytyy itse hoitaa kyseisiä tehtäviä taiteellisen työn ohessa. Tämä
taiteellisen työn ulkopuolella olevan työn tekeminen lasketaan usein palkattomaksi
työksi.
Yhden täysin tuotannollisiin asioihin palkatun henkilön puuttuessa saattaa
markkinointi ja tiedotus jäädä pirstaleiseksi ja niiden laatu vaihtelee ajankohdasta
riippuen.
Ja kun ei ole sellaista ihmistä, kun ei ole ollut rahaa sellaista ihmistä palkata,
niin sitten meillä on hieno esitys, mutta eihän kukaan tiedä, että meillä siellä
sellainen on! – – Kyllähän tuo markkinointi on ihan täyspäiväistä työtä, ja
tiedottaminen ylipäätään. On surullista, että siihen ei ole resursseja.
(Haastateltava 1)
Monet haastateltavat kuvailivat pienten vapaan kentän ryhmien resursseja suhteessa
orkesteri- ja teatterilain piiriin kuuluviin teattereihin (vos-teatterit). Siinä missä
suurissa vos-teattereissa tuotantopuolta on hoitamassa lukuisia ihmisiä, on
sateenvarjo-organisaation alaisuudessa oleva esiintyjä hyvin pitkälle itse vastuussa
teoksen markkinoinnista. Eräs haastateltava kuvaili vos-teattereiden ja vapaan kentän
resurssien välistä eroa valtavaksi: toisaalla markkinointi, tiedotus ja myynti on jaettu
monelle tuotantopuolen ihmiselle, toisaalla taas pienen työryhmän jäsenet yrittävät
jakaa informaatiota teoksestaan ystävilleen Facebookissa. Pieni ryhmä ei tietenkään voi
kilpailla sellaisen teatterin kanssa, jolla on ratkaisevasti suuremmat resurssit. Eräs
haastateltava kyseenalaisti sen, tarvitseeko pienempien toimijoiden edes muistuttaa
toimintatavoiltaan isompia teattereita. Se, että pienet ryhmät pitävät esikuvinaan isojen
teattereiden toimintamalleja, ei välttämättä johda toivottuihin lopputuloksiin. Vosteattereiden suuret resurssit kiinnostivat haastateltavia, mutta pelkästään niiden takia
omasta taiteellisesta vapaudesta ei oltu valmiita luopumaan.
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Monet haastateltavat puhuivat myös tiloista. Useat sateenvarjo-organisaatiot pystyvät
tarjoamaan jäsenilleen tai jäsenryhmilleen jonkinlaisia harjoitus- ja/tai esitystiloja.
Kommentit painottuivat organisaation tarjoamien tilojen laadusta riippuen eri asioihin.
Eräs haastattelija kaipasi omaa näyttämötilaa, jossa voisi sekä harjoitella että esiintyä.
Toisen haastateltavan organisaatio pystyy tarjoamaan harjoitustilan, mutta harjoitukset
joudutaan lopettamaan aina aikaisin päivällä, jotta samaan tilaan ehditään rakentaa
illan esitys. Toista produktiota jouduttiin puuttuvien tilaresurssien takia
harjoittelemaan erään työryhmän jäsenen olohuoneessa. Yhden haastateltavan
edustamalle organisaatiolle ei ollut taloudellisesti mahdollista pitää ollenkaan yllä omaa
tilaa.
Eräs haastateltava nosti esiin pelon jo valmiiksi pienten resurssien menettämisestä.
Tämä pelko saattaa johtaa ryhmää tekemään ratkaisuja, joiden tavoitteena on puhtaasti
täyttää ulkopuolelta asetetut odotukset. Pelko rahoituksen mahdollisesta katoamisesta
saa tekijät kanavoimaan energiansa ja keskittymisensä taiteellisen työn ulkopuolelle.
Sateenvarjo-organisaation toimintamallista riippumatta haastateltavat kaipasivat apua
tuotannossa. Rahoituksen hankkimisessa voi tietysti käyttää luovia ratkaisua – eräs
haastateltava kertoi onnistuneesta joukkorahoituskokeilusta. Tällaiset kampanjat
vaativat tuekseen kuitenkin sosiaaliseen mediaan ja markkinointiin keskittyvän
henkilön, eikä taiteellisella työryhmällä ole usein aikaa paneutua näihin tehtäviin
perinpohjaisesti.
Yksi haastateltava toimi sateenvarjo-organisaatiossa, johon oli palkattu henkilökuntaa
hoitamaan esimerkiksi markkinointia. Haastateltava kuvaili, kuinka tuotantopuolelle
palkattu henkilökunta ei vaikuta merkittävästi ideointi- ja työskentelyvaiheeseen.
Haastateltavan mukaan työskentely ei harjoitteluvaiheessa eroa suuresti puhtaasti
omarahoitteisessa produktiossa työskentelemisestä. Eron huomasi kuitenkin
myöhemmin, kun kaivattua tukea ja apua mainostukseen ja markkinointiin löytyikin
vaivatta oman organisaation sisältä.
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Moni haastateltava koki sateenvarjo-organisaation toiminnan ongelmalliseksi
profiloitumisen kannalta. Organisaatiolta koettiin yleisesti puuttuvan yhtenäinen
taiteellinen linja, joka auttaisi profiloinnissa. Jos taiteellinen toiminta oli sidottu tiettyyn
tilaan, koettiin sekin tilanne vaikeaksi. Tilassa saatettiin tuottaa toisistaan hyvinkin
vahvasti eroavia teoksia, jolloin paikan profiilin määrittely ulospäin yleisölle koettiin
hankalaksi. Useat autonomiset ryhmät saattoivat toimia saman organisaation alla ilman
yhteistä taiteellista linjaa. Profiloitumisongelmien koettiin vaikuttavan negatiivisesti
yleisölukuihin. Kun sateenvarjo-organisaatioiden toiminta ei hahmotu selkeästi
ulospäin, katsojien on vaikea hakeutua organisaatioiden tiloissa oleviin esityksiin tai
löytää niitä organisaation kirjavasta tarjonnasta. Esitykset eivät siis aina tavoita
katsojiaan. Tämä aiheuttaa pettymyksen, kun suurelle, osin ilmaiseksi tehdylle työlle ei
riitä yleisöä, mikä taas johtaa yleiseen turhautumiseen.
Mutta toinen puoli siellä on se, että siellä monesti valitettavasti tulee se
pettymys. Että sinne ei tule yleisöä, se on valtava työmäärä, joka saatetaan
joutua tekemään puoli-ilmaiseksi, kun apurahat eivät riitä. Se on samalla myös
tällainen riski, joka täytyy jollakin lailla ymmärtää. Kun varsinkaan Helsingissä,
missä kilpailu on valtavaa, niin volyymiä ei oikein ole. Niin on turhauttavaa
esittää jotain juttua kun on kaksi katsojaa, tai joudutaan perumaan. Että
loppujen lopuksi kukaan ei oikein tiedä. (Haastateltava 4)
Yhtenä ratkaisuna nähtiin mahdollisimman avoin resurssien jakaminen ja yhdistäminen
organisaation sisällä. Tämä toteutuu haastattelujen perusteella osaltaan joissakin
sateenvarjo-organisaatioissa, tuotantomallista riippuen.
Yhden haastateltavan sateenvarjo-organisaatio ei suoraan tuottanut taiteellista sisältöä.
Haastateltava koki ongelmalliseksi sen, että rahoittajat eivät ymmärrä esityksiä
tuottamattoman organisaation hyödyllisyyttä. Rahoituksen puute merkitsee pieniä
resursseja. Se voi käytännössä tarkoittaa sitä, ettei organisaatiolla ole mahdollisuutta
palkata työvoimaa. Tämä johtaa talkootyöhön, joka voidaan laskea palkattomaksi työksi.
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Palkatonta työtä yhteisen hyvän eteen
Haastateltavilta kysyttiin myös palkattomasta työstä. Halusimme tietää, millaista
palkatonta työtä haastateltavat tekivät ja olivatko he tehneet sitä nimenomaan
sateenvarjo-organisaation piirissä. Palkaton työ tarkoittaa työtä, jota tehdään
ilmaiseksi, eli ilman rahallista korvausta. Lähtökohtaisesti tiesimme kentällä tehtävän
paljon taiteellisen työn ulkopuolista työtä, joka ei siis vastaa esiintyjien koulutustaustaa
tai pääasiallista tehtävää, eli esityksen taiteellisen sisällön tuottamista.
Kaikki haastateltavat olivat saaneet esiintymisestä palkkaa, vaikkakin joissain
tapauksissa hyvin pientä. Vastauksien kautta saimme käsityksen siitä, minkälaiset
työtehtävät koettiin kuuluvan palkattoman työn piiriin. Vaikka itse esityksiä ei olisi
hoidettu ilmaiseksi, esityksen valmistaminen harjoitustilassa sekä kotona, tekstin
opettelu, tavaroiden mahdollinen kuljettaminen esityspaikalle, roudaaminen eli
esityksen lavasteiden rakennus ja pystytys sekä esityksen jälkeen esityksen purkaminen
määriteltiin palkattomaksi työksi. Eräs haastateltava mainitsi työryhmässä kiertävän
yhteisen siivousvuoron. Palkatun siivoojan puuttuessa esiintyjät siistivät
harjoitustilansa itse. Toinen mainitsi vastuun aktiivisesta tiedon levittämisestä omasta
esityksestään olevan hänellä itsellään, jolloin olisi mahdollisuus laskea myös
markkinointi palkattomaksi työksi. Haastateltavat kuvailivat tehneensä myös muuta
pienistä markkinointi- ja tuotantoresursseista johtuvaa hoitamatonta työtä ilmaiseksi
oman taiteellisen työn ohessa.
Esiin nousi usein itsestään selvänä pidetyn talkootyön suuri määrä. Eräs haastateltava
löysi yhdessä tekemisestä suuren eron suhteessa vos-teattereihin.
No, yhdessä meidän tekniikan ja siivoojan kanssa, totta kai. Mutta joo, kyllä se
on niin, ettei siinä ole selkeätä työnjakoa. Kyllä teen myös tekniikan hommia ja
siivoushommia siinä ohessa, jotka kuuluu proggiksiin. Esimerkiksi sellainen
normijuttu, monet, jotka ovat tottuneet tekemään laitosteattereissa, eivät tajua
sitä talkoiden määrää. Että puretaan yhdessä, ja tehdään yhdessä sitä sun tätä.
(Haastateltava 5)
Myös muut haastateltavat toivat esiin selkeän työnjaon puuttumisen luonnollisena
asiana. Eräs haastateltava myönsi, ettei enää laske paljonko tienaa projektista. Hän oli
laskenut produktion työryhmän ydinjäsenten saaneen palkkaa ensimmäisen
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puolentoista vuoden ajalta 23 senttiä tunnilta. Vaikka kieltäytyisikin tekemästä työtä
ilmaiseksi, joutuu tilanteeseen, jossa työtä tehdään hyvin pienellä palkalla.
Kun ollaan tilanteessa, jossa pieni apuraha tai muu rahoitus ei riitä turvaamaan
tekijöiden toimeentuloa harjoitusvaiheessa, joutuvat tekijät turvautumaan
työttömyyskorvaukseen.
Aina minimoidaan se, mikä kirjoitetaan paperille, tiivistetään tulot ja
proggiksista saadut rahat vain tietyille kuukausille. Silloinkin ollaan
alipalkattuja, mutta oikeasti se raha on tienattu pidemmältä ajalta.
Työttömyyskorvaus, niin. Mutta se on niin pieni raha, että ei se tee siitä
vähemmän ilmaista. Monet eivät myöskään nosta tai saa työttömyyskorvausta.
(Haastateltava 5)
Toisaalta myönnettiin köyhä taiteilija -myytin olemassaolo. Myytti, että moni muukin
vapaan kentän taiteilija on tottunut elämään köyhyysrajalla, tekee asiaan
suhtautumisen helpommaksi, eikä siihen sisälly niin suurta häpeää. Erään
haastateltavan sanoin ”se ikään kuin kuuluu asiaan”. Sateenvarjo-organisaatio saattaa
toimia kaivattuna vertaistukiryhmänä.
Palkaton työ mahdollistaa myös tietynlaisen riippumattomuuden, tunteen siitä, että on
itse täysin vastuussa omasta tekemisestään. Nämä tunteet linkittyvät myös tekijöiden
motiiveihin suhteessa sateenvarjo-organisaation jäsenyyteen ja freelanceriuteen.
Ja mekin aletaan olla sen verran iäkkäitä, et ei meistä kukaan suostu tekemään
kauheesti ilmaseks töitä. (Haastateltava 2)
Ikä nostaa kynnystä ilmaisen työn tekemiselle, mutta palkaton työ oli kaikille
haastateltaville melkeinpä itsestäänselvyys. Kun tiettyjen töiden tekijät puuttuvat,
täytyy asiat hoitaa itse. Muuten työt eivät tulisi tehdyiksi. Myös tilanteessa, jossa
haastateltavan edustamalla sateenvarjo-organisaatiolla oli palkattua henkilökuntaa,
saattoi taiteelliselle työryhmälle jäädä osa vastuusta taiteellisen työskentelyn
ulkopuolisesta työstä.
Toinen vaihtoehto olisi että mennään enemmän ja enemmän kohti taloa, missä
kaikki hoidetaan. Se tekisi pyörittämisen taas entistä raskaammaksi. Jos siel nyt
on neljä kuukausipalkattua ihmistä, niin myöskin toivotaan, että ne tekevät sitä
työtä mihin ne on palkattu, eikä esimerkiksi siivoa. (Haastateltava 2)
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Monissa vastauksissa ilmenee tilanteen ristiriitaisuus: palkattoman työn tekeminen ei
tunnu hyvältä, mutta vallitsevissa olosuhteissa tilanne on hyväksyttävä. Tilanne ei
tietenkään ole ideaali, kun esityksiä harjoitellaan työttömyyskorvauksen varassa. Osa
haastateltavista tähdensi, ettei kuitenkaan ole mikään ilmainen työntekijä, vaan
ammattilainen. Eräs haastateltava kertoi pitävänsä kiinni työehtosopimuksen
mukaisesta minimikorvauksesta, mitä tulee esiintymistunteihin. Toinen taiteilija taas
korjasi itseään sanomalla, ettei tee ilmaista työtä, vaan erittäin alipalkattua työtä.
Haastateltavien tarve oikaista sanojaan ja korostaa palkallisen työn suhdetta
palkattomaan kertoo siitä, että palkattoman työn kysymykset liittyvät läheisesti
ammatillisen itsetunnon kysymyksiin.
Eräs haastateltava nosti esiin uuden työn määritelmän, jossa työ ja vapaa-aika
sekoittuvat, eikä työ ole vain tulonlähde.
Kokonaiskuvassa mä oon näyttelijä, joka saan elantoni näyttelemisestä.
Kuukausiliksa on riittävä, rahat tulee eri paikoista, se ei oo sidoksissa siihen
mitä mä teen faktisesti. Tää on tää perus uuden työn määritelmä. Työ ja vapaaaika sekoittuu toisiinsa. Se mitä tekee ja mistä saa rahat on kaksi eri asiaa.
Samalla tavalla se mikä on omaa ja mikä on toisen, nekin menettää
merkityksensä. Mä en tee työtä sen takia, et joku käskis mun tehä sitä, vaan mä
teen työtä sen takia et se vie yleisesti asioita eteenpäin. (Haastateltava 3)
Oman työskentelyn nähdään laajemmin palvelevan yhteistä hyvää, tukevan omaa ja
sateenvarjo-organisaation toimintaa pitkällä tähtäimellä. Tällä hetkellä tapahtuva
palkaton työ parantaa työskentelyolosuhteita, jolloin se voi parhaassa tapauksessa
tulevaisuudessa vapauttaa enemmän aikaa taiteelliseen työskentelyyn.
Kaikki tekijät sanoivat ymmärtävänsä ilmaisen työn välttämättömyyden vapaalla
kentällä. Yleisesti ottaen esittävien taiteiden kentällä työskentelevien suurin motivaatio
ei liity rahaan. Yksi haastateltava painotti, ettei kukaan pakota häntä tekemään
palkatonta työtä, vaan kyse on omasta valinnasta. Teatteriin liittyy organisaatiosta
riippumatta palkatonta työtä, joka osaltaan luo yhteisöllisyyttä. Sateenvarjoorganisaatio ei siis poista palkattomaan työhön liittyviä ongelmia, mutta sateenvarjoorganisaation piirissä jaetun, yhteisen tavoitteen eteen työskenteleminen motivoi.
Sateenvarjo-organisaatio voidaan nähdä pysyvänä ja kehittyvänä, jolloin sen eteen
ollaan valmiita tekemään pitkäjänteisemmin töitä, jopa palkatta.
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Työn arvostuksen puute
Työn arvostus nousi teemana esiin, kun tiedustelimme haastateltavilta mahdollisista
ennakkoluuloista koskien heidän työtään esittävien taiteiden vapaalla kentällä. Lähes
kaikki haastateltavat nostivat haastatteluissa esiin kokemuksensa esittävien taiteiden
vapaalla kentällä tapahtuvan työn puutteellisesta arvostuksesta. Arvostuksen puute
avautui kolmesta eri näkökulmasta, jotka olivat yhteiskunnallisen arvostuksen puute,
tekijöiden arvostuksen puute omaa työkenttäänsä kohtaan sekä taloudellisten
resurssien vaikutus työn arvostukseen.
Kuten jo kyselytuloksissa näkyi, monet vapaalla kentällä työskentelevät pitävät oman
työkenttänsä yhteiskunnallista arvostusta heikkona. Arvostuksen puute avautui
haastatteluissa hiukan eri näkökulmista. Eräs haastateltava koki, että hänen
edustamaansa marginaaliseen esittävän taiteen muotoon kohdistuu vahvoja
ennakkoluuloja. Vaikka organisaatio pyrkii parantamaan taidemuodon asemaa, voi se
olla vaikeaa pienillä resursseilla.
Esitystaiteeseen sinänsä liittyy aika paljon ennakkoluuloja, et se on sellasta
hihhulitouhua. Se on yks [sateenvarjo-organisaation] agenda et tehdään sitä
tunnetummaksi yleisön keskuudessa. (Haastateltava 3)
Haastatteluissa nousi myös esiin vastakkainasettelu vos-teattereiden kanssa. Vapaalla
kentällä työskentelevät kokevat, että vos-teattereita ja niissä toimivia ihmisiä
arvostetaan yhteiskunnallisesti enemmän kuin vapaalla kentällä työskenteleviä. Vaikka
vapaalla kentällä työskentelevät ovat samalla tavalla oman alansa ammattilaisia kuin
valtion tukemissa taidelaitoksissa työskentelevät, yleisö ei suhtaudu tekijöihin
samanarvoisesti.
Jos teen jossain muualla kuin vos-teatterissa, en halua sitä oloa, että ”tytöt teki
näytelmän eteiseen”. Kuten sanoin, olen ammattinäyttelijä, ja mulla on ihan
oikea ammatillinen, taiteellinen panos ja sanottava, ja keinot sanoa se.
(Haastateltava 1)
Sen lisäksi, että yhteiskunnallinen arvostus vapaata kenttää kohtaan koetaan
puutteelliseksi, myös kentällä työskentelevät voivat kärsiä arvostuksen puutteesta
omalla kentällä tapahtuvaa työtä kohtaan. Eräs haastateltava puhui taiteilijoista, jotka
päätyvät vapaalle kentälle omasta tahdostaan riippumatta, ja jäävät kentälle
työskentelemään muiden vaihtoehtojen uupuessa. Ilmiö kiinnittyy hyvin vahvasti
koettuun yhteiskunnallisen arvostuksen puutteeseen; yleisökadot esityksissä ja
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kriitikoiden välinpitämättömyys vapaata kenttää kohtaan syövät myös tekijöiden omaa
motivaatiota.
Tietyllä tavalla se arvostus, mikä tietysti liittyy nykyään siihenkin, mitä tulee
taas muualta: esimerkiksi näitä ei juurikaan käydä enää edes arvostelemassa.
Kriitikot ovat vähentyneet. Aika paljon on sellaista, että ei näitä edes juuri
noteeratakaan täällä. Eihän se houkuta ihmisiä. Sellainen oikea, aito oman työn
arvostaminen [puuttuu]. Että sillä on merkitystä. Että siellä ei olla vain sen takia
että sinne on ajauduttu. Tai että kun ei päästy tuonne niin täällä joudutaan
tekemään. Mutta kyllä se valitettavasti monta kertaa sellaista on. Varsinkin
silloin kun siellä on nolla ihmistä katsomassa. Tuntuu että ”eihän tässä oo
mitään järkee”. (Haastateltava 4)
Keskeisimpänä työn arvostukseen vaikuttavana tekijänä nousivat vapaan kentän
toimijoiden heikot taloudelliset resurssit. Voidaan nähdä, että puutteet työn
arvostuksessa ja taloudellisissa resursseissa luovat kentälle negatiivisen kehän, joka
ruokkii itse itseään. Työn arvostuksen puute johtaa siihen, että organisaatioiden on
vaikea saada ulkopuolista rahoitusta toiminnalleen. Ilman riittäviä taloudellisia
resursseja organisaatioiden on kuitenkin vaikeaa parantaa vapaan kentän arvostusta.
Taiteilijat ovat tietoisia arvostuksen suhteesta rahaan ja siitä, mitä sen puute tarkoittaa
vapaalle kentälle.
Mutta kyllä raha on se, jossa arvostus näkyy, ja siitä syystä en myöskään suostu
tekemään ilmaiseksi, tai liian halvalla. Koska muuten siinä tulee se, että oikeat
näyttelijät näyttelevät oikeissa teattereissa ja saavat oikeaa palkkaa, ja sitten ne,
joille ei oikein riitä sieltä niitä paikkoja, jäävät sitten vähän niin kuin
puuhastelemaan, harrastamaan keskenään, ja kiva että saavat sitten tällaisia
kannustusstipendejä. Niinhän se ei ole. (Haastateltava 1)
Organisaatiot pyrkivät parantamaan omia taloudellisia resurssejaan ulkopuolisella
rahoituksella. Haastateltavat toivat haastattelussa esille epäilyksensä siitä, että
rahoittajat eivät tunne vapaan kentän organisaatioiden toimintaa hirveän hyvin. Lisäksi
organisaatiot voivat kokea rahoittajilta tuottavuuteen liittyviä paineita. Vapaalla
kentällä tehtävillä esityksillä on yleensä melko vähän esityskertoja, ja niihinkin voi olla
haastavaa löytää yleisöä. Taiteellinen toiminta ei yleensä ole tuottavaa, ja tämä voi
vaikuttaa negatiivisesti vapaan kentän organisaatioiden väleihin rahoittajien kanssa.
Ennakkoluulot liittyy siihen, että taidetoiminta on turhaa ja tuottamatonta. Sit
nimenomaan puhutaan esittävistä taiteista, jossa työvoimakustannukset on aina
merkittäväs asemas. Esittävä taide ei lähtökohtaisesti voi olla kauhean
tuottavaa. On erittäin vaikea näille rahan kanssa työskenteleville yrittää avata
sitä, että minkä takia tällästä kannattaa tehdä. (Haastateltava 3)
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Puutteet työn arvostuksessa voidaan liittää pitkälti kentällä vallitsevaan taloudellisten
resurssien niukkuuteen. Niukkuus estää organisaatioita käyttämästä rahaa
markkinointiin, joka edesauttaisi kentällä tehtävän työn näkyvyyttä ja sitä kautta
yhteiskunnallisen arvostuksen nousua. Paremmat taloudelliset resurssit voisivat myös
kohottaa kentällä toimivien arvostusta omaa työtään kohtaan.

Paratiisi varjossa – unelmia sateenvarjo-organisaatiosta
Kun haastateltavat pääsivät visioimaan sellaista unelmaorganisaatiota, jossa mieluiten
tekisivät taidetta, esille nousivat työhön liittyvät ihanteet. Unelmien kuvauksista
välittyivät toiveet työn merkityksellisyydestä, nykytilanteeseen verrattuna
kohtuullisemmasta työmäärästä, organisaation jatkuvuudesta ja taloudellisesta
tasapainosta sekä virikkeellisestä luovasta ympäristöstä.
Työn merkityksellisyyden yhtenä mittarina oli esimerkiksi innostunut yleisö.
Haastateltavat toivovat, että katsojat löytäisivät entistä paremmin tiensä esityksiin. Eräs
haastateltava tarjoaa sateenvarjo-organisaation yleisöpulaan ratkaisuksi parempaa
profiloitumista, teatterin oman “henkisen tilan” löytämistä.
Koska kyllä se on hienoa kun, esimerkiksi se meidän lastenteatterihomma, – –
sinne saatiin satoja lapsia, ja se kohtaaminen tapahtuu siellä. Se on ihan hirveän
arvokas hetki, koska siitä häviää kaikki tämä tunkkaisuus ja todistelu, jotka
matkan varrella on. Se löytää tarkoituksen, mikä sitten niin sanotussa aikuisille
tarkoitetussa teatterissa on tosi paljon harvinaisempaa. Eikä se välttämättä
mielestäni liity siihen, että ollaan lapsia tai aikuisia, vaan että sille esitykselle tai
teatterille on joku paikka, henkinen tila. (Haastateltava 4)
Organisaatioiden käytäntöjen parantuminen ja taloudellinen vakiintuminen nähdään
mielekkään toiminnan edellytyksenä. Taloudelliseen tasapainon unelmaan liittyy myös
toive kohtuullisesta työmäärästä:
Se mikä on kaikkien vapaiden ryhmien ongelma, tällaisten käytänteiden
muodostuminen ja hyväks saaminen. Jotta se olis sekä ajallisesti että
taloudellisesti mahdollista. Ja että ihmiset ei uuvu sinne. Se on varmaan se
suurin ongelma, että tehdään paljon vähällä niin ihmiset on tosi kuormitettuja
koko ajan. Ja mä toivon et [organisaatiossa] pystyttäis edelleen viemään niitä
käytäntöjä eteenpäin. Että ne jotka siellä on meidän palkkaamina, niin niillä ois
mahdollisuus nauttia siitä työstä… nauttia kuulostaa tosi kliseiseltä, mutta että
ne ehtis itsekin kokea sen kehittymisen. (Haastateltava 2)
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Kahden vastaajan haaveena olisi, että organisaatioon löydettäisiin nuoria tekijöitä
jatkamaan toimintaa tulevaisuudessakin. Ihanteellista olisi, että uudet äänet veisivät
organisaatiota taiteellisesti tuoreeseen suuntaan, mutta perustajajäsenille olisi
jatkossakin paikka organisaation osana.
[T]oinen mikä oli mun mitä mä halusin ajaa vahvasti oli se, että tulis nuoria
uusia ihmisiä. Ihan siitä syystä, et me ollaan jo niin käpyjä, et ei me lähetä enää
tonne kaupungille jakamaan flyereita ja liimaamaan julisteita seiniin eikä
muutakaan. Myöskin sen takia, että jotenkin se tekemisen tieto siirtyis myös.
(Haastateltava 2)
Ihanneorganisaation tärkeä piirre vastausten perusteella oli myös mielekäs taiteellinen
vuorovaikutus ja produktiot, jotka kaikki tuntevat omakseen.
Olisin osana sellaista paikkaa, jossa uusia ideoita pyöritettäisiin, ja
kyseenalaistettaisiin, ja heitettäisiin ilmoille. Missä olisi aikaa filosofialle ja
ajatuksenvaihdolle. Missä haastettaisiin meitä tekijöitä ja jäseniä koko ajan
ajattelemaan eteenpäin ja uudistamaan itseämme. Ja myös haastettaisiin meidät
meidän taiteen sisällöstä. ”Onko tämä nyt relevanttia sun mielestä? Miten tämä
menee yhteen sun asioiden kanssa?” Olisi sellainen luova dialogi ammatillisella
tasolla. (Haastateltava 5)
Unelmien paikan tärkein juttu olis se, että kaikki haluaa olla nimenomaan siinä
jutussa mukana. Oli se sitten tuotantopuolella tai tekemisen puolella. Mut kyl se
on tosi lähellä. (Haastateltava 2)
Eräs haastateltava näkee, että resurssien jakaminen laajemmin kuin vain yhden
sateenvarjo-organisaation mittakaavassa palvelisi vapaata kenttää hyvin. Hänen
visionaan on Internet-alusta, joka perustuisi yhteistyöhalukkaiden tekijöiden
verkostoitumiselle:
Suomessa vapaa taidekenttä kasvaa ja kasvaa, tulee koko ajan uusia yhteisöjä,
isompia ja pienempiä. Kaikilla on vähän rahaa, paljon ajatuksia, vähän
resursseja. Näitä pieniä resursseja pystyy jotenkin yhdistämään ja jakamaan.
Nimenomaan avoimesti jakamaan. Se tulee edesauttamaan kaikkien toimintaa.
(Haastateltava 3)
Monet haastateltavista osoittivat kiinnostusta erilaisia vierailutoimintaa helpottavia
rakenteita kohtaan. Esikuvaksi nousi esimerkiksi ruotsalainen Riksteatern.
Riksteaternin toiminta perustuu esityksille, jotka tuotetaan keskitetysti saman katon
alla ja joita tarjotaan esitettäväksi kaupunkeihin eri puolilla Ruotsia. Tilausten
perusteella produktiot kiertävät kaupungista toiseen. Riksteaternissa esiintyvät
vaihtuvat ryhmät ja kokoonpanot, ja pysyvä hallinto edesauttaa näiden taiteellista työtä.
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Monien haastateltavien vastauksista välittyi liikkuvuuden ihanne. Erään vastaajan
unelmaorganisaatio olisi teatteritalo, joka ottaisi produktiokohtaisesti siipiensä suojaan
erilaisia esitysidean ympärille syntyneitä työryhmiä. Kullakin teatteritalolla olisi
erityinen taiteellinen profiili: jossain tehtäisiin lastenteatteria, jossain “järeää draamaa”.
Haastateltava kuvaili ihanteellista teatteritaloa seuraavasti:
[O]n teattereita, näyttämöitä, joissa on kiinteä hallintopuoli. Siellä on ihmisiä,
jotka tuntevat sen talon. Siellä on tekninen henkilökunta, ammatti-ihmiset, jotka
tuntevat sen talon tekniikan. Siellä on kiinteä henkilökunta, johon kuuluvat
tuottajat, tiedottajat, markkinointi, toimistopuoli, palkanmaksajat ja muut, en
nyt kaikkia jaksa tässä eritellä [nauraa]. Sitten tietenkin siellä täytyy olla
jonkunlainen taiteellinen johto, joku johtaja tai joitain johtajia, ja muutama
kiinnitetty ohjaaja. Rahan pitäisi jakautua sen mukaan, mitä näyttämöt
tuottavat, ja mitä ne pystyvät tarjoamaan. (Haastateltava 1)
Haastateltavat kääntävät katseensa kohti vos-uudistusta, jonka odotetaan muuttavan
laitosteatterien toimintaa merkittävästi. Eräs vastaaja puhuu trendistä, jossa “on vain
tiloja, sisältö tulee muualta”, eli kehityksestä, jossa teatterien vakituisen henkilöstön
määrää vähennetään ja sisältöä ostetaan teatterin ulkopuolelta. Haastateltavat toivovat
uudistuksen tuovan tullessaan parempia vierailumahdollisuuksia, jotka
mahdollistaisivat luovan liikkuvuuden ja sisältökeskeisyyden toteutumisen.
Jos jotain sinne vos-uudistukseen toivoo, niin on se, että tulis jonkinlainen
toimiva – – systeemi, et ne muodostuis kans alustoiksi, et siellä olisi sitä
vierailutoimintaa. (Haastateltava 2)

Haastattelujen yhteenveto
Haastattelututkimusta varten haastateltiin viittä taiteilijaa viidestä eri sateenvarjoorganisaatiosta. Haastattelujen perusteella voi sanoa, että sateenvarjo-organisaatiot
tukevat jäsentensä taiteellista toimintaa. Sateenvarjo-organisaatiot edesauttavat
ammatillisten kontaktien luomista, tuovat pysyvyyttä työelämään ja tarjoavat
taiteilijoille tilaisuuden työskennellä itseään kiinnostavien sisältöjen ja taiteilijoiden
parissa. Resurssien jakaminen vapauttaa taiteilijan tekemästä aivan kaikkea työtä itse ja
mahdollistaa keskittymisen taiteelliseen työhön. Sateenvarjo-organisaatioissa taiteilijat
pääsevät osaksi suurempaa kokonaisuutta ja saattavat löytää itselleen taiteellisen
kodin.
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Haastateltavat kokivat, että vähäinen ja epävarma rahoitus varjostaa työskentelyä
sateenvarjo-organisaatioissa. Organisaatioissa tullaan toimeen penniä venyttämällä ja
toiminnan jatkuvuus asettuu uhanalaiseksi, jos ulkopuolinen rahoitus menetetään.
Taloudellisten resurssien niukkuuden koettiin poikivan lisäksi koko joukon muita
ongelmia. Organisaatiot, joilla ei ole varaa palkata henkilökuntaa markkinoimaan,
uhkaavat vajota näkymättömiin. Sekä heikko markkinointi että ohjelmiston kirjavuus
saattavat johtaa siihen, että organisaatiolle ei muodostu ulospäin selkeää profiilia.
Huonon profiloitumisen seurauksena organisaatiolle ei synny pysyvää yleisöpohjaa ja
riittämättömän markkinoinnin vuoksi tieto esityksistä ei saavuta mahdollisia
katsojiaan. Ongelmaa vahvistaa kritiikin yksipuolistuminen varsinkin sanomalehdissä.
Viimeaikainen kulttuurikritiikin infrastruktuurin murtuminen heikentää sateenvarjoorganisaatioiden näkyvyyttä. Esittäviä taiteita koskevaa kritiikkiä kirjoitetaan lähinnä
tunnettujen teatterien produktioista, minkä vaikutuksena katsojat eivät löydä vapaan
kentän esityksiin. Tuloksena on yleisökato.
Resurssipula synnyttää myös kulttuurin, joka edellyttää runsaasti palkatonta työtä.
Taiteilijat tekevät organisaation sisällä paljon taiteellisen työn ulkopuolista työtä.
Selkeän työnjaon puuttuminen ja talkoohenki vaativat tiiviin, toimivan työyhteisön.
Palkaton työ on useissa tapauksissa elinehto organisaation toimimiselle. Samalla tekijä
tuntee itse olevansa täysin vastuussa omasta tekemisestään. Suuret instituutiot
tarjoaisivat taloudellista turvaa, mutta määrittelevät samalla taiteellisen sisällön.
Taiteellinen riippumattomuus nähdään usein motiivina freelancerina ja vapaalla
kentällä toimimiseen, jonka takia ollaan valmiita työskentelemään välillä jopa
taloudellisesti kannattamattomissa yhteisöissä. Sateenvarjo-organisaation toimintaan
suhtaudutaan pitkäkestoisesti. Nyt tehty palkaton työ on useissa tapauksissa
välttämättömyys ja maksaa itsensä tulevaisuudessa takaisin. Tekijät kokevat itsensä
ammattilaisiksi, vaikka tekisivätkin olosuhteiden pakosta alipalkattua työtä. Yhteisen
tavoitteen eteen tehty työ koetaan merkityksellisenä.
Kiinnostavasti tulokset paljastavat kaiken läpäisevän vertailun vos-teatterien ja vapaan
kentän välillä. Omia työolojaan arvioidessaan taiteilijat käyttävät usein laitosteattereita
mittatikkuna, jota vasten toimintaa sovitellaan, niin hyvässä kuin pahassa. Vosteatterien hyvät taloudelliset resurssit ja vakaa yhteiskunnallinen arvostus ovat asioita,
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joita haastateltavat kaipasivat sateenvarjo-organisaatioihin. Toisaalta taiteilijat
kykenevät sateenvarjo-organisaatioissa toimimaan liikkuvammin ja itsenäisemmin kuin
vos-teatteriin kiinnitettynä. Käynnissä oleva keskustelu vos-järjestelmän uudistamisesta
on mahdollisesti nostanut vapaan kentän ja teatteri- ja orkesterilain väliset erot
puheenaiheeksi ja muuttanut äänenpainoja kriittisemmiksi. Olojen vertailu
laitosteattereihin saattaa toki olla myös yleinen vapaan kentän toimijoita yhdistävä
ilmiö.
Taiteilijoiden kuvaukset ihanteellisesta organisaatiosta kertovat siitä, millaiset olisivat
heille mielekkäät ja innoittavat työolosuhteet. Ennen kaikkea haastateltavat toivovat
unelmiensa sateenvarjo-organisaatiolta merkitykselliseltä tuntuvaa työtä, kohtuullista
työn ja palkan suhdetta, organisaation vakaata jatkuvuutta, taiteellisesti innoittavaa
yhteisöä ja palkitsevia kohtaamisia yleisön kanssa. Taiteilijoita kiehtovat liikkuvuutta ja
sisältökeskeisyyttä tukevat vierailuteatterirakenteet, ja tulevilta teatterialan
uudistuksilta toivotaan siirtymistä kohti avoimempien näyttämöiden järjestelmää.
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7 Kehittämisen arvoista yhteistoimintaa
Sateenvarjo-organisaatiot ovat kattokäsite, jonka alle kuuluu laaja kirjo erilaisia
toimijoita. Tämä moninaisuus nousi hyvin esille myös toteuttamastamme
tutkimuksesta. Kaksi tarkastelemistamme organisaatioista keskittyy nukketeatteriin ja
yksi esitystaiteeseen. Loput neljä ovat ensisijaisesti teatterialan toimijoita.
Kyselylomakkeen ja haastattelujen vastauksissa oli paljon yhteistä. Esille nostettiin
muun muassa itsestään selvänä pidetty talkootyö sateenvarjo-organisaatioissa sekä
palkaton työ yleensä. Lisäksi vastaajat käsittelivät suurten vos-teattereiden ja vapaan
kentän välillä kokemaansa kahtiajakoa. He kokivat, että vaikka vapaa kenttä on
aliresursoitu, he pystyivät toteuttamaan itseään siellä paremmin kuin suurissa
laitoksissa. Haastatteluissa taiteilijat kuvasivat vapaan kentän työoloja vertaamalla niitä
vos-teattereihin. Keskusteluissa sateenvarjo-organisaatioiden talousvaikeuksista on
näin vahvasti läsnä tuntu teatterialan resurssien epätasaisesta jakautumisesta. Yksi syy
aiheen esiin nousemiseen voi olla se, että valtionosuuslainsäädäntöä ollaan
uudistamassa, ja aihe herättää kentällä juuri nyt vahvoja tunteita.
Vahvuudet

Haasteet

– Itsensä toteuttaminen vapaammin kuin

– Puutteelliset resurssit, resurssien epätasainen

suurissa laitosteattereissa

jakautuminen, alipalkkaus

– Synergiaedut, kuten tilojen jakaminen

– Jatkuvuuden turvaaminen

– Tekijöiden ja taiteen alan näkyväksi

– Jäsenten erilaiset tarpeet

tekeminen, yhteiskunnallinen vaikuttaminen

– Yhteiskuntarakenteet, arvostuksen puute

– Tiedollinen ja tuotannollinen tuki

– Profiloituminen, yleisöpohjan

– Yhteisöllisyys, verkostoituminen, yllättävät

vakiinnuttaminen, esitysten saavutettavuus

kohtaamiset, joukkovoima

KUVIO 14. Sateenvarjo-organisaatioiden vahvuuksia ja uhkatekijöitä

Kyselylomakkeen vastauksissa kävi ilmi, ettei työskentely rahoituslain ulkopuolisella
kentällä ole aina tavoite sinänsä. Ihmisten päämäärät voivat liittyä hyvinkin
konkreettisiin asioihin, kuten itsensä työllistämiseen. Vastauksissa sateenvarjoorganisaatioiden parhaimmiksi puoliksi koettiin taiteellisen vapauden ohella niiden
tarjoama tiedollinen ja taloudellinen tuki sekä mahdollisuus verkostoitumiseen.
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Freelancerin työ on yksinäistä, mutta sateenvarjo-organisaatiot tarjoavat taiteilijalle
yhteisön. Tällöin henkilö voi tuntea olevansa “osa jotain suurempaa”. Organisaatiot
tuovat myös synergiaetuja: kun esimerkiksi palkanmaksu ja markkinointiviestintä
hoituvat organisaation puolesta, taiteilijoille jää enemmän aikaa luovaan työhön. Lisäksi
organisaatiot voivat ajaa taiteilijoiden ja heidän ryhmiensä etuja ja lisätä näiden
näkyvyyttä: joukko on vahvempi kuin osatekijänsä. Yksilöhaastattelut tukivat tuloksia
organisaatioiden hyödyistä.
Sateenvarjo-organisaatiot tavoittelevat synergiaetuja kokoamalla ja jakamalla
resursseja. Ne saattavat esimerkiksi osatuottaa esityksiä, tarjota apua tiedollisissa
asioissa, kuten apurahahakemusten täytössä, vastata esitysten markkinoinnista, lainata
kalustoa ja työvälineitä sekä tarjota jäsenilleen harjoitus- ja esitystiloja. Tässä mielessä
ne ovatkin Risto Harisalon organisaatiomääritelmän mukaisia
yhteistoimintajärjestelmiä.
Harisalon mukaan yhteistoimintajärjestelmät pyrkivät turvaamaan organisaationsa
toiminnan sekä toteuttamaan omat tavoitteensa maksimaalisella tavalla. Taloudellisen
tulosajattelun sijaan sateenvarjo-organisaatioissa korostuvat muut arvot ja tavoitteet,
kuten pyrkimys säilyttää taiteellisesti vapaan toiminnan mahdollistava rakenne. Usein
niissä eletään taloudellisesti ns. veitsenterällä ja eloonjääminen on tärkeä, toimintaa
ohjaava tekijä. Sateenvarjo-organisaatioiden toiminta noudattaakin ennemmin
säilymismallia kuin tavoite- ja tehokkuusmallia. Verkostomaisina toimijoina
sateenvarjo-organisaatiot ovat alttiita muuttumaan toimintaympäristöjensä mukana, ja
ne voivat sopeutua tarvittaessa melko nopeastikin uusiin olosuhteisiin.
Verkostomaisen toiminnan pohjalle syntyneissä sateenvarjo-organisaatioissa
jäsenryhmät ja -taiteilijat jakavat usein jonkinlaisia taiteellisia tai ideologisia arvoja ja
tavoitteita. Organisaatio ei ole vain neutraali käytännön järjestely, vaan taiteellinen
yhteenliittymä, jolla on oma identiteetti. Sen vuoksi tulkinnallisten mielikuvien osuutta
sateenvarjo-organisaatioiden toimintaan ei voi ohittaa. Mielikuvien varaan perustuva
organisaatiokäsitys on luonteeltaan liikkuva ja altis ristiriidoille. Jos organisaation
taiteellinen identiteetti perustuu jäsenten mielikuville, voidaan yhteisestä linjasta
joutua neuvottelemaan, kun risteävät käsitykset on sovitettava yhteen. Joissakin
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organisaatioissa ideologinen samanmielisyys on koko yhteisön kantava voima.
Organisaation sisäinen hierarkia saattaa perustua virallisen tehtävänjaon sijaan
sosiaalisille sopimuksille ja arvostuksille. Jäsenten selkeä mielikuva organisaatiostaan ei
kuitenkaan takaa sen välittymistä yleisöille.
Haastatteluiden ja kyselytutkimuksen perusteella sateenvarjo-organisaatioiden
suurimmat haasteet liittyvät rahoitukseen ja liian pieniin resursseihin. Työtä tehdään
usein palkatta tai vähintään liian pientä korvausta vastaan. Pahimmillaan niukkuus
toimii itseään ruokkivana kehänä: Organisaatio ei voi palkata hyviä tekijöitä,
produktioiden markkinointi jää puolitiehen, eivätkä katsojat löydä esityksiä. Katsomot
ja sitä myötä kassa kumisevat entistä enemmän tyhjyyttään, mikä uhkaa toiminnan
jatkuvuutta. Yksi sateenvarjo-organisaatioiden kehitystarpeista liittyykin esitysten
saavutettavuuteen.
Toistaiseksi sateenvarjo-organisaatioiden tapaiset verkostomaiset, toimijoita yhteen
liittävät rakenteet ovat vieraita etenkin päättäjille, eivätkä olemassa olevat
rahoitusmallit tue tällaista toimintaa. Ratkaisua resurssipulaan voisi hakea
vaihtoehtoisista rahoituskanavista, mutta senkin esteenä ovat puuttuvat voimavarat.
Miten kehittää rahoitusta, kun edes tuotantoa tai markkinointia hoitamaan ei ole varaa
palkata henkilökuntaa? Vaikka hyviä toimintamalleja nähtäisiin ja tunnistettaisiin
ympäristössä (vrt. Ruotsin Riksteatern), on niitä vaikea lähteä toteuttamaan ja
toimintaa muokkaamaan, jos minkäänlaista taloudellista liikkumavaraa ei ole. Niinpä
Harisalon vaihdantamallin mukainen ympäristön mukana kehittyminen toteutuu
käytännössä huonosti.

Puutteistaan huolimatta sateenvarjo-organisaatiot ovat varteenotettava malli vapaalla
kentällä toimimiseen. Tekemämme tutkimus on ensimmäisiä selvityksiä, joissa
kartoitetaan sateenvarjo-organisaatioita ja niiden toimintaa. Vaikka
tutkimusjoukkomme oli pieni, tulokset tukevat aiempia tutkimuksia esimerkiksi
palkattoman työn osalta. Jatkotutkimukselle on tarvetta, sillä kenttä, jolla
freelancereiden osuus kasvaa, tarvitsee tulevaisuudessa verkostomaista toimintaa
tukevia rakenteita. Tästä on hyvä jatkaa.
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LIITE 1. Organisaatioiden esittelyt

Eskus – Esitystaiteen keskus
Eskus ry eli Esitystaiteen keskus perustettiin vuonna 2009 esitystaiteen sateenvarjoorganisaatioksi. Eskuksessa on yhteensä 16 jäsenryhmää, joilla on vaihteleva määrä
jäseniä. Perustamisjärjestöinä toimivat Esitystaiteen seura, Oblivia, Todellisuuden
tutkimuskeskus, Toisissa Tiloissa ja Presentaatio. Vuodesta 2011 Eskuksella on ollut
omat toimitilat Suvilahdessa. Vuonna 2014 Esitystaiteen keskukseen liittyivät mukaan
vuonna Sirkus Maximus, Teatteri Quo Vadis, Totem-Teatteri, Anti – Contemporary Art
Festival, New Performance Turku, Intomieliset / Arja Tiili, Mad House Ystävät, Ehkätuotanto. Samalla perustettiin Eskuksen henkilöjäsenet ry. Yhdistyksellä itsellään ei ole
omaa esitystoimintaa. Se tarjoaa jäsenryhmilleen harjoitus- ja toimistotiloja. Eskus ry:n
pyrkimyksenä on myös tiedonkulun parantaminen esitystaiteen kentällä.
Musiikkiteatteri Kapsäkki
Musiikkiteatteri Kapsä kki on 43 taiteilijajä senen muodostama osuuskuntamuotoinen
ammattilaisteatteri. Musiikkiteatteri Kapsäkki on perustettu vuonna 2000. Tä llä
hetkellä osuuskuntamuotoinen ammattilaisteatteri koostuu 43 taiteilijajä senestä .
Kapsäkillä on ollut oma teatteritila Vallilassa vuodesta 2009. Osuuskunnan hallitus
muodostuu jäsenistä, jotka päättävät ohjelmistosta. Kapsäkillä työskentelee neljä
vakituista työntekijää ja siviilipalvelusmies. Kapsäkki tuottaa itse esityksiä sekä
järjestää konsertteja ja klubeja.
Aura of Puppets
Aura of Puppets on vuonna 2012 perustettu turkulainen nukketeatterin ammattilaisten
yhteistyöverkosto. Se toimii Turun seudun nukketeatterikentän yhteisenä tiedotus-,
markkinointi- ja tuotantokoneistona ja pyrkii kehittämään alan rakenteita ja toimintaa
sekä kasvattamaan nykynukketeatterin arvostusta paikallisesti, kansallisesti ja
kansainvälisesti. Aura of Puppetsissa on jäseniä tällä hetkellä 44. Mukana on sekä
ryhmiä että henkilöjäseniä. Organisaatiota hallinnoi Nukketeatteritaiteilijayhdistys Aura
of Puppets ry.
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Teatteri 2.0
Teatteri 2.0 on tuottaja Saara Rautavuoman ja ohjaaja Saana Lavasteen vuonna 2010
perustama valtakunnallisesti toimiva ammattiteatteri. Sen perustana toimii kulttuuri- ja
teatteriyhdistys Kaksikko ry, jonka hallinnointi tapahtuu Tampereelta käsin ja
yhdistyksen jäsenistö koostuu yhdestätoista teatterialan ammattilaisesta. Teatteri 2.0
tavoitteena on kehittää teatterikenttää, edistää uusia toimintamalleja ja tarjota yleisöille
ympäri Suomen hyvää ja ajankohtaista taidetta. Se myös tutkii soveltavan teatterin ja
taiteellisen teatterin välistä dialogia sekä uutta muotokieltä edustavia kotimaisia
tekstejä ja taiteellisia ja tuotannollisia yhteistyömahdollisuuksia eri toimijoiden välillä.
Teatteri 2.0:n toiminnalle ominaista on kevyt organisaatio, projektikohtaiset työryhmät
sekä projektikohtaisesti valitut tilat ja kaupungit. Esitysten lisäksi Teatteri 2.0 järjestää
työpajoja, seminaareja ja kehityshankkeita sekä tekee julkaisuja.
Nukketeatterikeskus Poiju
Nukketeatterikeskus Poiju on vuonna 2007 perustettu nukketeatteriin ja
nukketeatterikulttuurin kehittämiseen keskittyvä ammattiteatteri Helsingissä. Se on
muodoltaan yleishyödyllinen osakeyhtiö, jonka ohjelmisto koostuu Poijussa toimivien
sooloteattereiden ja yhteistyökumppaneiden tarjonnasta sekä Poijun omista
tuotannoista. Poijulla on taiteilijoita työsuhteessa sekä PoijuPaikkayhteistyökumppaneita (47). Esityksiä tehdään kaikenikäisille ja toimintaan kuuluu
myös yleisötyötä ja yhteistyötä järjestöjen sekä muiden kotimaisten ja kansainvälisten
kumppanien kanssa. Poiju harjoittaa myös kiertueteatteritoimintaa.
KokoTeatteri
KokoTeatteri on vuonna 1997 perustettu helsinkiläinen vapaa ammattiteatteri, joka
jakaa tilaa, tekniikkaa ja tuotantoa useamman toimijan kesken. Teatteri toimii
Hämeentiellä, Helsingin Hakaniemessä ja sitä hallinnoi KokoTeatteri ry. Yhdistykseen
kuuluu 30 henkilöä. Teatterin vakituiseen henkilökuntaan kuuluu kaksi henkilöä.
Teatterin yhteydessä on vuodesta 2010 asti toiminut myös Koko Jazz Club. KokoTeatteri
keskittyy uuteen ja ajankohtaiseen näyttämötaiteeseen sekä muihin taiteen aloihin. Sen
toiminnalle on ominaista myös vahva fyysinen ja tanssillinen ote. Teatteria johtaa Anna
Veijalainen.
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Universum
Universum ry on vuonna 1998 perustettu neljän teatteriryhmän yhteenliittymä, joka
jakaa keskenään resursseja ja henkilökuntaa. Yhdistyksen jäsenteatterit ovat
Aurinkoteatteri, Teater Mars, Sirius Teatern sekä Teatteri Venus. Universumin tilat
sijaitsevat Helsingin Punavuoressa.
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LIITE 2. Ensimmäinen saatekirje

Helsingin yliopisto

Teatteritiede
Vapaa kenttä liikkeessä -projektikurssi
Helsingin yliopiston teatteritieteen oppiaineen opiskelijat toteuttavat syksyn aikana
vapaan kentän yhteistyömuotoja kartoittavan tutkimuksen. Tutkimme sateenvarjoorganisaatioita ja tekijöiden näkemyksiä niissä toimimisesta. Tarkoitamme
sateenvarjo-organisaatioilla esittävien taiteiden vapaan kentän toimijoita, jotka
tukevat ja mahdollistavat jäsentensä tai jäsenryhmiensä taiteellista työtä.
Lähetämme kyselymme seuraavien sateenvarjo-organisaatioiden jäsenille: Aura of
Puppets, Musiikkiteatteri Kapsäkki, Esitystaiteen keskus, KokoTeatteri, Teatteri 2.0,
Universum sekä Nukketeatterikeskus Poiju.
Tutkimuksen tavoitteena on saada lisätietoa sateenvarjo-organisaatioista.
Yhteistyökumppaneina hankkeessa toimivat Teatterin tiedotuskeskus TINFO ja
Teatterikeskus. Kyselyn ja sen lisäksi tehtyjen haastattelujen tuloksista tehdään
raportti, joka luovutetaan TINFOn ja Teatterikeskuksen sekä selvityksessä mukana
olevien toimijoiden käyttöön. Vastaamalla aihetta koskevaan kyselyyn autat vapaata
kenttää koskevan tiedon kartuttamisessa. Jokainen vastaus on tärkeä.
Voit vastata kyselyyn täällä. Kyselylomake on auki 2.11. asti, ja siihen vastaaminen
kestää noin 15–20 minuuttia. Vastauksia käsitellään nimettöminä ja
luottamuksellisesti, eikä yksittäisiä vastaajia tai organisaatioita voi tunnistaa
vastauksista.
Lisätietoja tutkimuksesta antaa Vapaa kenttä liikkeessä -kurssin opettaja,
yliopistonlehtori Johanna Laakkonen (johanna.laakkonen@helsinki.fi). Kurssin
toisena opettajana toimii tohtorikoulutettava Saara Moisio.
Kiitos jo etukäteen avustasi!
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Sanni Martiskainen, teatteritieteen opiskelija
Viivi Pietiläinen, teatteritieteen opiskelija
Miska Repo, teatteritieteen opiskelija
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LIITE 3. TINFO-tiedote 36 / 27.10.2016
Muistutus teatteritieteen opiskelijoiden kyselystä sateenvarjo-organisaatiossa toimiville
Jaa kokemuksesi – vastaa teatteritieteen kyselyyn
Toimitko jossakin seuraavista: Aura of Puppets, Musiikkiteatteri Kapsäkki, Esitystaiteen keskus,
KokoTeatteri, Teatteri 2.0, Universum tai Nukketeatterikeskus Poiju?
Vastaa 2.11. mennessä Helsingin yliopiston teatteritieteen opiskelijoiden kyselyyn, jossa
kerätään kokemuksia näistä vapaan kentän sateenvarjo-organisaatioista. Kutsu tutkimukseen
on lähetetty sähköpostitse. Löydät lomakkeen myös osoitteesta
https://www.webropolsurveys.com/S/1716BA829ED94D47.par
Vastaamalla aihetta koskevaan kyselyyn autat vapaata kenttää koskevan tiedon
kartuttamisessa. Jokainen vastaus on tärkeä.
Vastauksia käsitellään nimettöminä ja luottamuksellisesti, eikä yksittäisiä vastaajia tai
organisaatioita voi tunnistaa vastauksista.
Lisätietoja tutkimuksesta antaa yliopistonlehtori Johanna Laakkonen
(johanna.laakkonen(a)helsinki.fi).
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LIITE 4. Muistutusviesti
Teatteritieteen kyselyn vastaamisaikaa on jatkettu – vastaathan 9.11. mennessä
Hei,
Sait jokin aika sitten kutsun vapaan kentän yhteistyömuotoja kartoittavan
tutkimukseen. Olethan jo vastannut kyselyyn? Mikäli et, täytäthän kyselylomakkeen
mahdollisimman pian. Tulosten kattavuuden kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että
jokainen organisaatiossasi toimiva henkilö osallistuu kyselyyn. Vastausaikaa on jatkettu
9.11. saakka.
Voit vastata kyselyyn osoitteessa
https://www.webropolsurveys.com/S/1716BA829ED94D47.par. Lomakkeen
täyttäminen kestää noin 15–20 minuuttia. Vastauksia käsitellään nimettöminä ja
luottamuksellisesti, eikä yksittäisiä vastaajia tai organisaatioita voi tunnistaa
vastauksista.
Kiitos avustasi!
Voit halutessasi lukea alkuperäisen saatekirjeen tämän viestin lopusta.
Ystävällisin terveisin,
Sanni Martiskainen, teatteritieteen opiskelija
Viivi Pietiläinen, teatteritieteen opiskelija
Miska Repo, teatteritieteen opiskelija
***
Saatekirje
Helsingin yliopiston teatteritieteen oppiaineen opiskelijat toteuttavat syksyn aikana
vapaan kentän yhteistyömuotoja kartoittavan tutkimuksen. Tutkimme sateenvarjoorganisaatioita ja tekijöiden näkemyksiä niissä toimimisesta. Tarkoitamme sateenvarjo80

organisaatioilla esittävien taiteiden vapaan kentän toimijoita, jotka tukevat ja
mahdollistavat jäsentensä tai jäsenryhmiensä taiteellista työtä. Lähetämme kyselymme
seuraavien sateenvarjo-organisaatioiden jäsenille: Aura of Puppets, Musiikkiteatteri
Kapsäkki, Esitystaiteen keskus, KokoTeatteri, Teatteri 2.0, Universum sekä
Nukketeatterikeskus Poiju.
Tutkimuksen tavoitteena on saada lisätietoa sateenvarjo-organisaatioista.
Yhteistyökumppaneina hankkeessa toimivat Teatterin tiedotuskeskus TINFO ja
Teatterikeskus. Kyselyn ja sen lisäksi tehtyjen haastattelujen tuloksista tehdään
raportti, joka luovutetaan TINFOn ja Teatterikeskuksen sekä selvityksessä mukana
olevien toimijoiden käyttöön. Vastaamalla aihetta koskevaan kyselyyn autat vapaata
kenttää koskevan tiedon kartuttamisessa. Jokainen vastaus on tärkeä.
Voit vastata kyselyyn täällä:
https://www.webropolsurveys.com/S/1716BA829ED94D47.par. Kyselylomake on auki
2.11. asti, ja siihen vastaaminen kestää noin 15–20 minuuttia. Vastauksia käsitellään
nimettöminä ja luottamuksellisesti, eikä yksittäisiä vastaajia tai organisaatioita voi
tunnistaa vastauksista.
Lisätietoja tutkimuksesta antaa Vapaa kenttä liikkeessä -kurssin opettaja,
yliopistonlehtori Johanna Laakkonen (johanna.laakkonen@helsinki.fi). Kurssin toisena
opettajana toimii tohtorikoulutettava Saara Moisio.
Kiitos jo etukäteen avustasi!
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LIITE 5. TINFO-tiedote 37 / 3.11.2016
Tekijä, vastaa kyselyyn sateenvarjo-organisaatioiden toiminnasta
Oletko aktiivijäsen tai silloin tällöin mukana jossakin seuraavista: Esitystaiteen keskus,
KokoTeatteri, Aura of Puppets, Musiikkiteatteri Kapsäkki, Universum,
Nukketeatterikeskus Poiju tai Teatteri 2.0?
Vastaa Helsingin yliopiston teatteritieteen opiskelijoiden kyselyyn, jossa kerätään
tekijöiden kokemuksia näissä vapaan kentän sateenvarjo-organisaatioissa toimimisesta.
Kutsu tutkimukseen on lähetetty sähköpostitse. Löydät lomakkeen myös osoitteesta
https://www.webropolsurveys.com/S/1716BA829ED94D47.par
Kyselyn deadlinea on jatkettu 9.11.2016 asti, jotta kaikki ehtisivät mukaan.
Vastauksista kootaan raportti, jonka tulokset ovat Teatterin tiedotuskeskuksen
(TINFO), Teatterikeskuksen ja kyselyssä mukana olevien toimijoiden käytettävissä.
Vastaamalla autat kartuttamaan tietoa alan erilaisista tuotanto- ja toimintamuodoista.
Tieto antaa puolestapuhumiselle välineitä.
Vastauksia käsitellään nimettöminä ja luottamuksellisesti, eikä yksittäisiä vastaajia tai
organisaatioita voi tunnistaa vastauksista.
Lisätietoja tutkimuksesta antaa yliopistonlehtori Johanna Laakkonen,
johanna.laakkonen(a)helsinki.fi.
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LIITE 6. Kyselylomake

Kysely sateenvarjo-organisaatioiden toimijoille

Tervetuloa!
Tervetuloa vastaamaan vapaan kentän yhteistyömuotoja kartoittavaan
tutkimukseen.
Vastaa kysymyksiin klikkaamalla hiirellä sopivaa vastausvaihtoehtoa ja
noudattamalla muita kysymyskohtaisia ohjeita.
Painamalla Seuraava --> -painiketta pääset tutkimuksessa eteenpäin seuraavaan
osioon. Tarvittaessa palaa edelliseen osioon <-- Edellinen -painikkeesta.

Seuraavissa kysymyksissä tarkoitamme sateenvarjo-organisaatiolla
esittävien taiteiden vapaalla kentällä toimivaa organisaatiota, joka tukee ja
mahdollistaa jäsentensä tai jäsenryhmiensä taiteellista toimintaa.
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1. Missä seuraavista sateenvarjo-organisaatioista toimit tai olet jäsenenä tällä
hetkellä ensisijaisesti? *
Aura of Puppets
Esitystaiteen keskus
Kapsäkki
KokoTeatteri
Teatteri 2.0
Universum
Nukketeatterikeskus Poiju
Joku muu, mikä?______________

2. Missä asemassa toimit kyseisessä sateenvarjo-organisaatiossa? Voit valita
useita vaihtoehtoja. *
Taiteilija
Taiteellinen johtaja
Toiminnanjohtaja
Hallituksen jäsen
Taiteellisen toimikunnan jäsen
Tuottaja
Tekninen henkilökunta
Muu, mikä?______________________

3. Mikä seuraavista väittämistä kuvaa parhaiten oman työryhmäsi tai teatterisi
suhdetta sateenvarjo-organisaatioosi? Kuinka yhteensulautunutta niiden
toiminta on? *
Toimintaa on vaikea erottaa toisistaan.
Toiminta on täysin erillistä.
Jotain siltä väliltä.
En osaa sanoa.
Muu, mitä?___________________
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4. Toimitko tällä hetkellä tai oletko aiemmin toiminut jossakin toisessa
sateenvarjo-organisaatiossa? *
Jos vastaat "En ole koskaan toiminut muussa kuin nykyisessä organisaatiossa",
siirryt suoraan kysymykseen 6.
Toimin tällä hetkellä.
En toimi tällä hetkellä, mutta olen aiemmin toiminut.
En ole koskaan toiminut muussa kuin nykyisessä organisaatiossa.

5. Jos toimit tällä hetkellä tai olet aiemmin toiminut useammassa sateenvarjoorganisaatiossa, missä olet toiminut?
Aura of Puppets
Esitystaiteen keskus
Kapsäkki
KokoTeatteri
Teatteri 2.0
Universum
Nukketeatterikeskus Poiju
Joku muu, mikä?_________

6. Toimitko tai oletko toiminut sateenvarjo-organisaation lisäksi jossakin
seuraavista viimeisen kahden vuoden aikana? Valitse kaikki sopivat
vaihtoehdot. *
Toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa vos-teatterissa
Määräaikaisessa työsuhteessa vos-teatterissa
Vierailijana vos-teatterissa
Apurahalla vos-teatterissa
Toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa rahoituslain ulkopuolella toimivassa ryhmässä
Määräaikaisessa työsuhteessa rahoituslain ulkopuolella toimivassa ryhmässä
Vierailijana rahoituslain ulkopuolella toimivassa ryhmässä
Apurahalla rahoituslain ulkopuolella toimivassa ryhmässä
Jossain muualla, missä?__________________________
En ole toiminut muualla kuin sateenvarjo-organisaatiossani.
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7. Oletko viimeisen 12 kuukauden aikana ollut työsuhteessa sateenvarjoorganisaatiossasi? *
Jos vastaat "En", siirryt suoraan kysymykseen 10.
Kyllä
En

8. Millainen on nykyinen tai oli viimeisin työsuhteesi sateenvarjoorganisaatiossasi?
Toistaiseksi voimassa oleva
Määräaikainen
Produktiokohtainen
Muu, mikä? (Esim. organisaationi hoitaa keikkalaskutuksen ulkopuolisille tahoille tekemistäni
keikoista ja maksaa palkkioni)____________________________________

9. Onko mainitsemasi työsuhde
Kokoaikainen
Osa-aikainen
Muu, mikä?________________________

10. Mitkä seuraavista ovat työllistäneet sinua eniten viimeisen 12 kuukauden
aikana? Voit valita enintään kolme vaihtoehtoa. *
Tässä kyselyssä mainitsemani ensisijainen sateenvarjo-organisaationi
Vos-teatterit
Rahoituslain ulkopuolella toimivat teatterit ja työryhmät
Elokuva
Radio
Televisio
Koulutus- ja opetustyöt
Muu taidealan työ
Taidealojen ulkopuolinen työ
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11. Arvioi, kuinka suuri osa kaikesta tekemästäsi työstä on ollut taidealojen
ulkopuolista työtä viimeisen 12 kuukauden aikana. *
Olen tehnyt ainoastaan taidealan työtä.
Alle 20 %
20–40 %
41–60 %
61–80 %
Yli 80 %
Olen tehnyt ainoastaan taidealojen ulkopuolista työtä.

Vastaa jatkossa kaikkiin kysymyksiin ensisijaisen sateenvarjoorganisaatiosi pohjalta.
12. Mitä toivot sateenvarjo-organisaatioltasi ja miksi haluat toimia siinä?
Vastaa, missä määrin olet samaa tai eri mieltä seuraavien väitteiden kanssa. *
Täysin
Ei samaa
Jokseenkin
Jokseenkin
samaa
eikä eri
samaa mieltä
eri mieltä
mieltä
mieltä
Haluan olla tekemisissä
kiinnostavien toimijoiden
kanssa.
Haluan vaihtelevan työnkuvan.
Haluan toimia rahoituslain
ulkopuolisella kentällä.
Haluan osallistua työtäni
koskevaan päätöksentekoon.
Haluan vahvistaa ammatillista
identiteettiäni.
Haluan toteuttaa itseäni
vapaammin kuin mihin uskon
pystyväni vos-teatterissa.
Haluan työskennellä
samanhenkisten tekijöiden
kanssa.
Haluan olla tekemisissä uutta
luovan ja kokeilevan taiteen
kanssa.
Haluan edetä urallani.
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Täysin
eri
mieltä

En
osaa
sanoa

Haluan työllistyä.
Haluan työhöni säännöllisyyttä
ja jatkuvuutta.
Haluan työyhteisön.
Haluan verkostoitua.
Haluan saada
työterveyspalveluita.
Haluan säännölliset tulot.
Haluan itselleni tai
työryhmälleni tukea
yleisötyöhön.
Haluan itselleni tai
työryhmälleni tukea
kansainvälistymiseen.
Haluan itselleni tai
työryhmälleni tukea
markkinointiin ja lipunmyyntiin.
Haluan itselleni tai
työryhmälleni saada
taloudellista tukea tuotantoihin.
Haluan itselleni tai
työryhmälleni harjoitustilat.
Haluan itselleni tai
työryhmälleni esiintymistilat.
Haluan itselleni tai
työryhmälleni tekniikkaan
liittyvää tukea.

13. Mieti omia kokemuksiasi sateenvarjo-organisaatiostasi. Missä määrin olet
samaa tai eri mieltä seuraavien väitteiden kanssa? *
Täysin
Ei samaa
Jokseenkin
Jokseenkin
samaa
eikä eri
samaa mieltä
eri mieltä
mieltä
mieltä
Sateenvarjo-organisaatio on
tarjonnut minulle hyvän
työyhteisön.
Olen kokenut
yhteenkuuluvuutta.
Toiminta sateenvarjoorganisaatiossa on vahvistanut
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Täysin
En
eri
osaa
mieltä sanoa

ammatillista identiteettiäni.
Olen voinut toteuttaa itseäni
vapaasti.
Olen saanut olla tekemisissä
uutta luovan ja kokeellisen
taiteen kanssa.
Työt ovat jakautuneet
tasapuolisesti eri ihmisille.
Olen kokenut työssäni
säännöllisyyttä ja jatkuvuutta.
Sateenvarjo-organisaation
toiminta on läpinäkyvää.
Olen päässyt osallistumaan
työtäni koskevaan
päätöksentekoon.
Olen saanut ääneni kuuluviin
toimiessani sateenvarjoorganisaatiossa.
Sateenvarjo-organisaation
toiminta kokonaisuudessaan
hahmottuu minulle hyvin.
Aikaa tuhlaantuu ristiriitojen
selvittelyyn.
Sateenvarjo-organisaatio on
auttanut minua työllistymään.
Sateenvarjo-organisaatio on
auttanut minua
verkostoitumaan.
Toiminta sateenvarjoorganisaatiossa on edistänyt
urakehitystäni.
Sateenvarjo-organisaatio on
auttanut minua tai työryhmääni
kansainvälistymään.
Päädyin sateenvarjoorganisaatioon sattumalta.
Olen saanut tai työryhmäni on
saanut riittävästi tukea
tiedotukseen sateenvarjoorganisaatiolta.
Olen saanut tai työryhmäni on
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saanut riittävästi tukea
markkinointiin sateenvarjoorganisaatiolta.
Sateenvarjo-organisaatiossa
mukana oleminen on tuonut
näkyvyyttä minulle tai
työryhmälleni.
Olen saanut tai työryhmäni on
saanut sateenvarjoorganisaation kautta riittävästi
harjoitustiloja.
Harjoitustilat ovat ajanmukaiset
ja sopivan hintaiset.
Olen saanut tai työryhmäni on
saanut sateenvarjoorganisaation kautta riittävästi
esitystiloja.
Esitystilat ovat ajanmukaiset ja
sopivan hintaiset.
Olen saanut tai työryhmäni on
saanut tekniikkaan liittyvää
tukea.
Olen saanut tai työryhmäni on
saanut apua yleisötyöhön.
Olen saanut tai työryhmäni on
saanut apua käytännön
järjestelyihin.
Toiminta sateenvarjoorganisaatiossa on auttanut
minua kansainvälistymään.
Minulle on selvää, miten
rahoitus tai muu tuki jakaantuu
produktioiden kesken.
Talousasioita koskeva
päätöksenteko on avointa.
Tuotantoja koskeva
päätöksenteko on avointa.
Olen saanut sateenvarjoorganisaatiolta tarvittaessa
työterveyspalveluita.
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14. Aiotko jatkaa toimintaa sateenvarjo-organisaatiossasi? *
Kyllä
En
En osaa sanoa

15. Perustele vastauksesi.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

16. Mitä näistä olet saanut viimeisen 12 kuukauden aikana sateenvarjoorganisaatiossa työskentelyä varten? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot. *
Saan tai olen saanut kuukausipalkkaa sateenvarjo-organisaatiolta.
Saan tai olen saanut tuntipalkkaa sateenvarjo-organisaatiolta.
Saan tai olen saanut harjoitus- ja esityskorvausperusteista palkkaa.
Olen saanut henkilökohtaisen apurahan muualta.
Työryhmämme on saanut sateenvarjo-organisaatiolta produktiokohtaista tukea.
Työryhmämme on saanut produktiokohtaisen apurahan muualta.
Minä tai työryhmäni on saanut muunlaista tukea sateenvarjo-organisaatiolta (esim.
harjoitustiloja, apua markkinointiin).
Muuta, mitä?_______________________________
En ole saanut minkäänlaista rahallista tukea sateenvarjo-organisaatiolta.
En ole saanut minkäänlaista tukea sateenvarjo-organisaatiolta.

17. Arvioi viimeisen 12 kuukauden ajalta, kuinka suuren osan kaikesta
tekemästäsi työstä olet tehnyt sateenvarjo-organisaatiossasi. *
Organisaatio ei ole työllistänyt minua lainkaan.
Alle 20 %
20–40 %
41–60 %
61–80 %
Yli 80 %
Organisaatio on työllistänyt minut kokopäiväisesti.
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18. Arvioi, kuinka suuri osa tuloistasi on tullut viimeisen 12 kuukauden
aikana tässä sateenvarjo-organisaatiossa tehdystä työstä. *
En ole saanut lainkaan tuloja organisaatiossa tehdystä työstä.
Alle 20 %
20–40 %
41–60 %
61–80 %
Yli 80 %
Kaikki tuloni ovat tulleet organisaatiossa tehdystä työstä.

19. Arvioi, kuinka suuri osa sateenvarjo-organisaatiossa tekemästäsi työstä on
ollut palkatonta viimeisen 12 kuukauden aikana. *
En ole tehnyt lainkaan palkatonta työtä.
Alle 20 %
20–40 %
41–60 %
61–80 %
Yli 80 %
Olen tehnyt ainoastaan palkatonta työtä.

20. Oletko työskennellyt viimeisen 12 kuukauden aikana
työttömyyskorvauksen turvin *
Kyllä
En

21. Voit halutessasi avata vastauksiasi tuloja ja palkatonta työtä koskeviin
kysymyksiin 18, 19 ja 20.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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22. Pyytäisimme sinua vielä arvioimaan omin sanoin sateenvarjoorganisaatioiden vahvuuksia ja mahdollisuuksia. Entä mikä on näiden
organisaatioiden merkitys esittävien taiteiden kentällä? Onko asioita, jotka
mielestäsi vaikeuttavat näiden organisaatioiden toimintaa tai niissä
toimimista?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

23. Jäikö jotain kysymättä? Voit halutessasi jakaa tässä omia kokemuksiasi ja
mietteitäsi sateenvarjo-organisaatioista. Sana on vapaa.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Lopuksi pyytäisimme sinua vielä kertomaan joitakin taustatietoja.
24. Ikäsi *
________________________________

25. Sukupuolesi
Nainen
Mies
Muu
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26. Koulutuksesi, voit valita useamman *
Näyttelijä
Nukketeatteritaiteilija
Tanssija
Ohjaaja
Dramaturgi, käsikirjoittaja
Teatteri-ilmaisun ohjaaja
Tuottaja
Äänisuunnittelija
Valosuunnittelija
Lavastaja
Pukusuunnittelija
Sirkustaiteilija
Joku muu, mikä?______________________
Opiskelen, mitä?______________________

27. Ylin suorittamasi koulutusaste *
Perusasteen tutkinto
Ylioppilastutkinto
Ammatillinen tutkinto
Alempi korkeakoulututkinto
Ylempi korkeakoulututkinto
Jatkotutkinto
Muu, mikä?__________________

28. Ylimmän suoritetun tutkintosi valmistumisvuosi *
________________________________

29. Missä olet saanut koulutuksesi? *
Suomessa
Muualla, missä?__________________
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30. Oletko kiinnostunut osallistumaan myöhemmin mahdollisesti
toteutettavaan haastattelututkimukseen, joka liittyy tämän kyselyn
aihepiireihin? Voit halutessasi täyttää oheisen yhteystietolomakkeen.
Yhteystietoja käytetään ainoastaan mahdollisten jatkohaastateltavien
kontaktointiin ja ne luovutetaan tässä tarkoituksessa Teatterin tiedotuskeskus
TINFOn käyttöön.
Jätä tämä kohta tyhjäksi, mikäli et halua osallistua haastatteluihin.
Nimi:
________________________________
Sähköpostiosoite:
________________________________
Puhelinnumero:
________________________________
Organisaatio:
________________________________
0 % valmiina
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LIITE 7. Haastatteluiden saatekirje
Helsingin yliopiston teatteritieteen oppiaineen opiskelijat toteuttavat syksyn aikana
vapaan kentän yhteistyömuotoja kartoittavan tutkimuksen. Tutkimme sateenvarjoorganisaatioita ja tekijöiden näkemyksiä niissä toimimisesta. Voisinko haastatella sinua
tutkimustamme varten?
Haastatteluilla pyrimme saamaan laadullista tietoa sateenvarjo-organisaatioiden
toiminnasta esittävien taiteiden vapaalla kentällä. Meitä kiinnostavat organisaatioissa
toimivien taiteilijoiden näkemykset omasta organisaatiostaan.
Haastattelut tullaan suorittamaan seuraavan kolmen viikon aikana. Haastattelu voidaan
suorittaa sinulle sopivassa paikassa ja sen kesto on noin 90 minuuttia. Haastattelut ovat
luottamuksellisia eikä henkilöllisyyttäsi voida tunnistaa tutkimusraportista.
Tarkoitamme sateenvarjo-organisaatioilla esittävien taiteiden vapaan kentän toimijoita,
jotka tukevat ja mahdollistavat jäsentensä tai jäsenryhmiensä taiteellista työtä.
Tutkimuksemme kohteena ovat seuraavat sateenvarjo-organisaatiot: Aura of Puppets,
Musiikkiteatteri Kapsäkki, Esitystaiteen keskus, KokoTeatteri, Teatteri 2.0, Universum
sekä Nukketeatterikeskus Poiju.
Yhteistyökumppaneina hankkeessa toimivat Teatterin tiedotuskeskus TINFO ja
Teatterikeskus. Haastatteluista kerätyn tiedon pohjalta kirjoitetaan raportti, joka
luovutetaan TINFOn ja Teatterikeskuksen sekä selvityksessä mukana olevien
toimijoiden käyttöön.
Lisätietoja tutkimuksesta antaa Vapaa kenttä liikkeessä -kurssin opettaja,
yliopistonlehtori Johanna Laakkonen (johanna.laakkonen@helsinki.fi). Kurssin toisena
opettajana toimii tohtorikoulutettava Saara Moisio.
Kiitos jo etukäteen avustasi!
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LIITE 8. Teemahaastattelurunko
Perustiedot
Perustiedot: ikä, koulutustausta, mitä teet nykyään.
Miten olet päätynyt alalle ja esittävien taiteiden vapaalle kentälle?
Verkostot
Teetkö yhteistyötä vain oman organisaation/ryhmän sisällä vai
työskenteletkö/vierailetko myös muissa produktioissa?
Kerro, miten olet verkostoitunut kentällä/alalle?
Miten tärkeitä verkostot ovat sinulle ammatillisesti ja miksi?
Miten olet päätynyt tähän sateenvarjo-organisaatioon?
Piirrostehtävä: piirrä rautalankamallikuva sateenvarjo-organisaatiosta, johon kuulut (ja
omasta ryhmästäsi sen sisällä)?
Miten ymmärrät sateenvarjo-organisaatio-käsitteen?
Kuvaile omin sanoin oman ryhmäsi/teatterisi ja sateenvarjo-organisaatiosi suhdetta.
Motiivit ja kokemukset sateenvarjo-organisaatioista
Mitä sateenvarjo-organisaatio mahdollistaa sinulle ammatillisesti, ja mitä se merkitsee
sinulle henkilökohtaisesti?
Koetko tärkeäksi kuulua juuri tähän sateenvarjo-organisaatioon?
Mitä hyvää ja huonoa on tällaisessa toimintatavassa?
Koetko organisaation tukeneen/estäneen taiteellista työskentelyäsi?
Ilmainen työ
Oletko tehnyt sateenvarjo-organisaatiossa muuta kuin omaa taiteellista työtä? Jos olet,
niin millaista?
Oletko tehnyt ilmaista työtä – miksi ja miltä se tuntuu?
Oletko tehnyt ilmaista työtä sateenvarjo-organisaatiosi alaisuudessa?
Toiminnan kehittäminen
Koetko sateenvarjo-organisaatiossasi olevan jotain kehitettävää?
Koetko pääseväsi vaikuttamaan organisaation kehitykseen?
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Onko organisaatiossasi asioita tai tekijöitä, jotka ovat vaikeuttaneet toimimista siinä?
Mitkä tekijät vaikeuttavat sateenvarjo-organisaatiosi toimintaa?
Kohtaatko ennakkoluuloja vapaalla kentällä – jos niin millaisia?
Millainen olisi unelmaorganisaatiosi? Eli kuvailua, millaisessa organisaatiossa tekisit
taidetta mieluiten.
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