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Johdanto
Suomen Teatterit ry toteutti keväällä 2012 Opetus- ja kulttuuriministeriön 
tukemana selvityksen suomalaisen ammattiteatterikentän saavutettavuudesta ja 
esteettömyydestä.  Selvitys tehtiin yhteistyössä Kulttuuria kaikille -palvelun kanssa. 

Suomen Teatterit ry:tä on lähestytty teattereiden esteettömyyskysymyksiin liittyen 
niin vammaisjärjestöjen, kuin teattereidenkin osalta. Tähän liittyen Suomen Teatterit 
ry toteutti pienimuotoisen kyselyn teattereiden esteettömyydestä vuoden 2011 
alussa, jonka yhteydessä paljastui tarve teettää suomalaisten ammattiteattereiden 
esteettömyydestä ja siihen liittyvistä käytännöistä kattavampi selvitys, jossa 
tarkasteltaisiin koko maan teattereiden tilannetta ja kerättäisiin yhteen kokemuksia ja 
hyviä käytäntöjä.

Laajempi kartoitus toteutettiin keväällä 2012 teatterikohtaisena internet-kyselynä. 
Tässä julkaisussa esitellään kartoituksen tulokset teatterikentän saavutettavuudesta. 
Kartoituksen avulla välitetään ajantasaista tietoa teattereiden saavutettavuudesta 
sekä teattereille että vammaisjärjestöille. 

Kartoituksessa tarkastellaan kuinka esteettömyys on toteutettu teatteritiloissa, 
minkälaisia lisälaitteita ja mahdollista lisäapua (mm. kuulosilmukka, tekstitys, 
tulkkausvaihtoehdot jne.) yleisön on mahdollista saada käyttöönsä, ja miten ja 
millä perusteilla avustajat ja tulkit pääsevät mukaan esityksiin. Kartoituksessa 
selvitetään myös, kuinka hyvin teatterit tavoittavat vammaisyleisöt tiedotuksen 
ja markkinoinnin kautta ja kartoitetaan teattereiden esteettömyyteen liittyvän 
toiminnan suunnitelmallisuutta. Kartoituksessa ei ole tarkasteltu saavutettavuuden 
edistämistä taiteellisin keinoin, mutta on hyvä huomata, että saavutettavuus ei koske 
vain esitystoiminnan ulkopuolisia asioita. Monenlaisten yleisöjen erityistarpeet on 
mahdollista huomioida tuotannoissa myös taiteellisten ratkaisujen avulla. 

Kartoituksessa kävi ilmi, että 63 prosenttia vastaajista kokee tarvitsevansa lisätietoa 
saavutettavuuteen liittyvissä kysymyksissä. Kartoituksen jatkotoimenpiteenä Suomen 
Teatterit ry kokoaa Kulttuuria kaikille -palvelun kanssa julkaisun, jossa jaetaan 
hyviä käytäntöjä edesauttamaan teattereiden esteettömyyden toteutumista ja 
tarjotaan teattereille tietoa saavutettavuuskysymyksistä ja esteettömyyspalveluista. 
Saavutettavan toiminnan opas teattereille ilmestyy syksyllä 2012. 

Kartoituksesta vastasivat Suomen Teatterit ry:ssä Iida Turpeinen ja  Hanna-Reetta 
Schreck yhteistyössä Kulttuuria kaikille -palvelun Aura Linnapuomin kanssa.
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Aikaisemmat tutkimukset
Laajin 2000-luvulla tehdyistä teatterikentän saavutettavuutta tarkastelleista  
tutkimuksista on  Opetus- ja kulttuuriministeriön syksyllä 2007 toteuttama kysely 
valtionosuuden piirissä olevien taide- ja kulttuurilaitosten saavutettavuudesta. 
Kyselyyn vastasi 18 prosenttia sen saaneista teattereista, eli yhteensä 10 teatteria. 
Teattereiden vastausaktiivisuus oli kaikista taide- ja kulttuurilaitoksista alhaisin: 
kirjastojen, orkestereiden ja museoiden vastausaktiivisuus liikkui 30 – 42 prosentin 
välillä. Kyselyssä tarkasteltiin vastausaktiivisuutta myös alueellisesti. Kyselyyn 
vastanneista teattereista 70 prosenttia sijaitsi Etelä-Suomen läänissä. Oulun ja Lapin 
lääneissä sijaitsevista teattereista ei saatu lainkaan vastauksia. Tutkimuksen tuloksiin 
voi tutustua tarkemmin Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla osoitteessa
http://www.minedu.fi/OPM/Kulttuuri/monikulttuurisuus/kulttuurin_saavutettavuus.
html?lang=fi

Kuuloliiton Näyttämötaide saavutettavaksi -yhteistyöhankkeessa 2009-2010 pyrittiin 
edistämään teatteriesitysten tekstittämistä ja luomaan mallia teattereille tekstityksen 
järjestämiseen. Suomen Teatterit ry oli yksi hankkeen yhteistyökumppaneista. Tutustu 
yhteistyöhankkeen loppuraporttiin Kuuloliiton sivuilla osoitteessa
http://www.kuuloliitto.fi/fin/kuuloliitto/ajankohtaista/?nid=267

Ammattikorkeakouluissa on tehty jonkin verran opinnäytetöitä, joissa keskitytään 
tarkastelemaan jonkin esteettömyyden osa-alueen toteutumista teattereissa. 
Tällainen tutkimus on esimerkiksi Eliisa Piiraisen ja Milla Rytkösen Humanistisen 
ammattikorkeakoulun viittomakielentulkin koulutusohjelman opinnäytetyö Kohti 
kaikille kuuluvaa teatteria. Kyseessä on haastattelututkimus, jossa selvitettiin 
teattereiden kokemuksia yhteistyöstä viittomakielen tulkkien kanssa ja kartoitettiin 
teattereiden halua tuottaa esteettömiä teatteripalveluita viittomakielellä. Lisäksi 
saatavilla on selvityksiä useista vammaisjärjestöjen ja teattereiden yhteistyönä 
toteutetuista esteettömyyshankkeista. Esimerkiksi Tampereen yliopiston 
Tutkivan teatterityön keskus toteutti vuonna 2010 Ylös - ammattiteattereiden 
yleisötyön kehittäminen -hankkeen, jonka loppujulkaisu esittelee Ylös -hankkeen 
aikana suomalaisissa ammattiteattereissa kehitettyjä ja toteutettuja hyviä 
yleisötyökäytäntöjä. Teattereiden saavutettavuushankkeiden raportteihin voi tutustua 
Kulttuuria kaikille -palvelun sivuilla: http://www.kulttuuriakaikille.info/saavutettavuus_
tutkimukset_ja_raportit_teatteriala

http://www.minedu.fi/OPM/Kulttuuri/monikulttuurisuus/kulttuurin_saavutettavuus.html?lang=fi
http://www.kuuloliitto.fi/fin/kuuloliitto/ajankohtaista/?nid=267
http://www.kulttuuriakaikille.info/saavutettavuus_tutkimukset_ja_raportit_teatteriala
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Vastaajat
Kysely lähetettiin kaikille Suomen Teatterit ry:n ja Teatterikeskuksen jäsenteattereille, 
yhteensä 84 ammattiteatterille. Kyselyyn vastasi 51 teatteria, eli 60 prosenttia kyselyn 
saaneista. 

Vastaajista 42, eli 82 prosenttia oli valtionosuusteattereita, 7 harkinnanvaraista 
tukea saavia teattereita ja kaksi vastaajaa ei kuulunut kummankaan tuen piiriin. 
Suomen Teatterit ry:n 49 jäsenteatterista kyselyyn vastasi 41 teatteria. Osa kyselyyn 
vastaamatta jättäneistä teattereista ilmoitti, ettei kysely ollut heille ajankohtainen 
johtuen omien tilojen puutteesta ja siitä, ettei kokemusta vammaisyleisöistä ollut.

Yhteenveto kyselyn tuloksista
Saavutettavuuden osa-alueita ovat fyysinen, aistienvarainen, tiedollinen, sosiaalinen 
ja kulttuurinen ja taloudellinen saavutettavuus, sekä tiedottamisen ja viestinnän 
saavutettavuus. Kyselyssä keskityttiin tarkastelemaan erityisesti teattereiden fyysistä 
ja aistienvaraista esteettömyyttä ja tiedottamisen saavutettavuutta. 

Lähes kaikki vastaajat ovat toteuttaneet toiminnassaan saavutettavuuteen 
liittyviä parannuksia. Keskimäärin teattereissa huomioitiin parhaiten fyysistä 
saavutettavuutta: 91 prosenttia teattereista on toteuttanut tiloissaan jonkinlaisia 
fyysistä saavutettavuutta edesauttavia muutoksia. Kysyttäessä kehittämiskohteista, 
vastaajat kuitenkin nostivat esille eniten puutteita juuri fyysiseen esteettömyyteen 
liittyen. Tämä saattaa liittyä siihen, että fyysinen esteettömyys on saavutettavuuden 
konkreettisin osa-alue ja siihen liittyvät puutteet ovat siksi helpommin 
hahmotettavissa teatterin työntekijöiden näkökulmasta, kuin esimerkiksi tiedotuksen 
esteellisyyteen liittyvät ongelmat.  Huomionarvoista fyysiseen esteettömyyteen 
liittyvissä tuloksissa on se, että monessa teatterissa esteettömyys toteutuu 
rakennuksen yleisötiloissa, mutta esteettömään pääsyyn itse teatterirakennukseen 
ei ole kiinnitetty yhtä paljon huomiota. Lisäksi henkilökunnan tilat ovat esteellisiä 
valtaosassa teattereita. 

Suurin osa teattereista ei ollut järjestänyt tekstitettyä tai tulkattua ohjelmistoa ja 
valtaosa teattereiden järjestämistä tekstitetyistä esityksistä on ollut ulkomaisia 
vierailuesityksiä. Kysyttäessä kuinka usein tulkattua/tekstitettyä ohjelmistoa on 
tarjolla, teattereiden vastauksista käy ilmi, että tulkatut ja tekstitetyt esitykset 
ovat pääosin yksittäistapauksia. Vain viidessä teatterissa tulkattujen/tekstitettyjen 
esityksen järjestäminen oli säännöllistä ja toistuvaa. Viittomakielen tulkin 
hankkimiseen liittyvät käytännöt olivat tuttuja vain pienelle osalle teattereista, 
mutta ne teatterit, jotka olivat käyttäneet tulkkeja, olivat ottaneet keskimäärin hyvin 
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huomioon tulkin työn vaatimukset ja auttaneet tulkkia esitykseen valmistautumisessa. 
Teattereiden vammaisten avustajia ja tulkkeja koskevassa hinnoittelupolitiikassa 
käytännöt ovat monenkirjavia. Suuressa osassa teattereita vammaisen henkilön 
avustaja ja tulkit pääsivät veloituksetta teatteriin, mutta 22 prosenttia teattereista 
ilmoitti vaativansa pääsylipun hinnan sekä avustajilta että tulkeilta. 

Tiedotuksen saavutettavuuteen on teattereissa panostettu kohtalaisen vähän. 
Esimerkiksi  vain 8 prosenttia teattereista on testannut verkkosivujensa 
esteettömyyttä. Lähes puolet teattereista ilmoitti kuitenkin koettaneensa tietoisesti 
tavoittaa vammaisyleisöjä. Suuri osa teattereista on lisäksi tehnyt yleisötyötä 
jonkin vammaisryhmän tai kieli- ja kulttuurivähemmistöjen kanssa. Henkilökunnan 
saavutettavuuskysymyksiin liittyvään koulutukseen on teattereissa kiinnitetty 
suhteellisen vähän huomiota: 69 prosenttia ei ollut kouluttanut henkilökuntaansa 
ottamaan huomioon esteettömyyteen ja saavutettavuuteen liittyviä asioita. Tästä 
huolimatta 76 prosenttia vastaajista arvioi, että heidän henkilökuntansa oli tietoinen 
esteettömyyspalveluista ja osasi tarjota niitä asiakkaille. 

Suurimpia puutteita on  nähtävissä saavutettavuuteen tähtäävän toiminnan 
suunnittelussa: vain murto-osa teattereista on tehnyt konkreettisen suunnitelman 
teatterinsa esteettömyyden parantamiseksi tai kartoittanut omatoimisesti 
teatterinsa saavutettavuutta. Moni vastaaja kuitenkin asetti tavoitteekseen saada 
saavutettavuuden kehittämisen suunnitelmalliseksi. 

Suurimmaksi esteeksi saavutettavuutta huomioivan toiminnan toteuttamisessa 
teatterit mainitsivat useimmin itse teatterirakennuksen ja rahan puutteen. Nämä 
kulkivat vastauksissa käsi kädessä: moni teatteri mainitsi, että rahoituksen puute 
esti rakennuksen puutteiden korjaamisen. Vain 10 prosenttia vastaajista oli saanut 
avustusta teatterin saavutettavuuden kehittämiseen. 

Saaduista vastauksista käy ilmi, että ainakin osassa vastaajissa kysely onnistui 
herättämään kiinnostusta saavutettavuuden edistämiseen. Teatterit myös tunnistivat 
itse saavutettavuuteensa liittyviä puutteitaan, mutta 63 prosenttia vastaajista kokee 
tarvitsevansa lisätietoa saavutettavuuteen liittyvissä kysymyksissä. Huomionarvoista 
on myös, että osassa teattereita on tehty erittäin paljon työtä esteettömyyden 
edistämiseksi.
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Kyselyn tulokset kysymysryhmittäin
Kartoituksen kysymykset on jaettu  viiteen osioon, jotka ovat:

1. Fyysinen saavutettavuus, jossa tarkastellaan rakennetun ympäristön 
esteettömyyttä.

2. Aistienvarainen saavutettavuus, jossa tarkastellaan, onko teatterissa 
huomioitu erilaiset tavat käyttää aisteja esimerkiksi teknisten 
apuvälineiden avulla.

3. Taloudellinen saavutettavuus, jossa tarkastellaan avustajien ja tulkkien 
lippujen hinnoittelukäytäntöjä.

4. Viestinnän saavutettavuus ja henkilökunta, jossa tarkastellaan teatterin 
tiedottamisen monipuolisuutta, erityisryhmien huomioimista viestinnässä 
ja henkilökunnan valmiuksia palvella erilaisia yleisöjä.

5. Yleistä, jossa tarkasteltiin saavutettavuusnäkökulman huomioon ottamista 
teatterin strategisessa suunnittelussa, kysyttiin vastaajien mielipiteitä 
teatterinsa saavutettavuuden puutteista ja kehitystarpeista ja tietoa 
saaduista apurahoista. 

Vastausaktiivisuus ei vaihdellut eri kysymysryhmien välillä kovinkaan merkittävästi, 
toisin kuin Opetusministeriön vuonna 2007 toteuttamassa VOS-taidelaitosten 
saavutettavuutta tarkastelevassa kyselyssä, jossa tiedottamisen saavutettavuutta 
koskeviin kysymyksiin annettiin kaikkein vähiten vastauksia. Raportissa pääteltiin, 
että vähäisempi vastausaktiivisuus olisi saattanut johtua siitä, että tiedottamisen 
saavutettavuus oli vastaajille käsitteenä vähemmän tunnettu ja epäselvä, mutta 
teattereiden esteettömyyskartoituksessa  samanlaista ilmiötä ei ollut havaittavissa. 
Teatterit vastasivat keskimäärin innokkaimmin aistienvaraista, taloudellista ja 
tiedottamisen saavutettavuutta koskeviin kysymyksiin (keskimäärin 50 vastaajaa/
kysymys). Keskimäärin vähiten vastauksia (keskimäärin 46 vastaajaa/kysymys) 
annettiin yleistä -osioon. Fyysistä esteettömyyttä koskeviin kysymyksiin saatiin 
keskimäärin 47 vastausta/kysymys. Hieman alhaisempi vastausmäärä johtuu 
oletettavasti siitä, ettei osalla kyselyyn vastanneista teattereista ole käytössään 
vakituisia tiloja, jolloin fyysistä esteettömyyttä koskeviin kysymyksiin vastaaminen ei 
ollut mielekästä. 
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Fyysinen saavutettavuus
91 prosenttia teattereista on toteuttanut tiloissaan jonkinlaisia fyysistä 
saavutettavuutta edesauttavia muutoksia. Vain 9 prosenttia teattereista ilmoitti, 
ettei heidän tiloistaan löytynyt esteetöntä wc:tä, kulkuväyliä tai hissiä.  85 prosenttia 
vastaajista on myös huolehtinut opasteista ja arvioi niiden olevan helposti 
havaittavissa ja ymmärrettävissä. Hieman yli puolella teattereista löytyy säännöllisesti 
huollettu induktiosilmukka tai muu kuulon apuväline vähintään osasta tiloja. 

Vastauksista käy ilmi, että esteettömyydestä on huolehdittu keskimäärin paremmin 
teatterirakennusten sisällä, mutta itse teatterirakennukseen pääsemiseen ei olla 
kiinnitetty yhtä paljon huomiota. Noin puolilla teattereista (52 %) pääsisäänkäynti 
on esteetön. Niissä 23 teatterissa, joissa pääsisäänkäynti ei ole esteetön, suuri osa 
vastaajista (61 %) arvioi, ettei reittiä esteettömälle sisäänkäynnille ole opastettu 
selkeästi. Yli puolella vastaajista ei myöskään löydy pääsisäänkäynnin läheisyydestä 
pyörätuolimerkittyjä pysäköintipaikkoja. 

Vastauksissa yleisimmin mainittuja esteellisiä tiloja teattereissa ovat ravintolat ja 
kahvilat (9 mainintaa). Tämän lisäksi esteellisiksi mainittiin näyttämöiden parvet (3 
mainintaa) ja yksittäiset näyttämöt (6 mainintaa), sekä harjoitustilat (2 mainintaa) 
ja lipunmyynti (1 maininta). 73 prosentilla teattereista henkilökunnan tilat eivät ole 
esteettömiä, eli pukuhuoneisiin, näyttämötiloihin yms. ei ole mahdollista päästä 
pyörätuolilla. Yksi vastaaja tarkensi vastausta mainitsemalla, että teatterin toimistotilat 
ovat esteettömät, mutta näyttämötilat eivät. 

Suurimmalla osalla teattereista on katsomoissaan erikseen varatut pyörätuolipaikat, 
keskimäärin 4,6 pyörätuolipaikkaa/näyttämö. Suurin mainittu pyörätuolipaikkojen 
määrä on 30 paikkaa/näyttämö, mutta keskimäärin pyörätuolipaikkoja on katsomoissa 
niin vähän, ettei katsomoon sopisi pyörätuolilla liikkuvaa ryhmää. Seitsemän vastaajaa 
ei ilmoittanut tarkkaa pyörätuolipaikkojen lukumäärää, vaan kertoi, että tuolirivejä 
poistamalla tilaa on mahdollista tehdä tarvittava määrä. Valtaosassa teattereita 
pyörätuolia käyttävän asiakkaan ei ole mahdollista vaikuttaa paikan valintaan salissa. 

Aistienvarainen saavutettavuus
Alle puolet (39 %) teattereista on tarjonnut tekstitettyä ohjelmistoa.  Yleisimmin 
tekstityksen laatimisesta ja teknisestä toteutuksesta on vastannut teatterin oma 
henkilökunta (8 mainintaa) tai vierailija (6 mainintaa). Tekstityksiä on toteutettu myös 
kuulovammaisten yhdistysten kautta (3 mainintaa). Kaksi teatteria kertoi palkanneensa 
erikseen työntekijän tekstityksen toteuttamiseen ja kaksi teatteria kertoi tehneensä 
tekstityksen yhteistyössä jonkin toisen tahon kanssa (yhteistyötahoina toinen teatteri 
ja ohjelmistotalo). Valtaosa teattereiden järjestämistä tekstitetyistä esityksistä on ollut 
ulkomaisia vierailuesityksiä. 
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Kysyttäessä tulkattua/tekstitettyä ohjelmistoa tarjonneilta teattereilta, kuinka usein 
tulkattua/tekstitettyä ohjelmistoa on tarjolla, teattereiden vastauksista käy ilmi, että 
tulkatut ja tekstitetyt esitykset ovat suurelta osin yksittäistapauksia. Kaksi vastaajaa 
ilmoitti, että tulevaisuudessa tulkattua ja tekstitettyä esitystarjontaa on tarkoitus 
laajentaa. Kysymyksessä ei pyydetty erittelemään olivatko teatterit järjestäneet 
tulkattua vai tekstitettyä ohjelmistoa, vaiko molempia. Osa teattereista kuitenkin 
tarkensi oma-aloitteisesti kummasta vaihtoehdosta oli kysymys. Kaksi teatteria 
kertoi  tekstittävänsä säännöllisesti ulkomaisia vierailuesityksiä. Kolme teatteria 
ilmoitti järjestävänsä tulkattuja esityksiä useita kertoja vuodessa, tosin kaksi vastaajaa 
tarkensi, ettei teatteri ole vastannut tulkkauksen järjestelyistä, vaan sen ovat 
järjestäneet asiakkaat. 

61 prosentissa teattereista esityksiin ei ole mahdollista saada viittomakielistä, 
kuvailu- tai kirjoitustulkkausta. Viittomakielen tulkin hankkimiseen liittyvät 
käytännöt olivat tuttuja 31 prosentille teattereista. Lähes kaikki teatterit yhtä lukuun 
ottamatta tarjosivat tulkille jossain muodossa mahdollisuuden tutustua esitykseen 
ennalta maksutta. Yleisin tapa, jolla teatterit tukevat tulkkia esityksen tulkkaukseen 
valmistautumisessa on käsikirjoituksen antaminen tulkin käyttöön (20 mainintaa). 
Viisi teatteria tarjosi tulkille mahdollisuuden nähdä tulkattava esitys etukäteen, 
kaksi teatteria tarjosi tulkin käyttöön tallenteen esityksestä ja yksi teatteri kutsui 
tulkin katsomaan myös harjoituksia. Viisi teatteria mainitsi, että tulkki saa vaikuttaa 
itse tulkkauspaikan valintaan ja kolme teatteria kertoi antavansa tulkille suullisen 
selvityksen esityksestä, sen erityispiirteistä ja tulkkauksen teknisestä toteutuksesta. 

Kysyttäessä tulkin sijoittelusta, vastaajia ei pyydetty erittelemään koskiko vastaus 
viittomakielen tulkkia vaiko kuvailutulkkia, joten vastausten pohjalta ei voida eritellä 
eri tulkkausmuotoihin liittyviä käytäntöjä. Vastauksista käy ilmi, että tulkin sijainti 
on ratkaistu esityksissä tapauskohtaisesti. Useimmiten tulkki mainittiin sijoitetun 
näyttämön sivuun tai muutoin näyttämön välittömään läheisyyteen, mutta mainintoja 
oli myös tulkin sijoittamisesta katsomoon, tehosteohjaamoon ja salin ulkopuolelle, 
josta kuvailutulkki seurasi näyttämön tapahtumia monitorin kautta. 

86 prosenttia teattereista vastasi olevansa valmiita järjestämään näkövammaisille 
mahdollisuuden tutustua etukäteen näyttämöön, lavastukseen ja pukuihin.

Taloudellinen saavutettavuus
Suurin osa teattereista päästää vammaisen henkilön avustajan (73 %) ja 
viittomakielen- kirjoitus- tai kuvailutulkin (75 %) näytöksiin maksutta. 63 prosenttia 
teattereista päästää näytöksiin maksutta myös kuulo- tai näkövammaisen henkilön 
avustajan. 22 prosenttia, eli 11 teatteria kuitenkin ilmoitti, ettei kukaan edellä 
mainituiden ryhmien edustajista pääse esityksiin maksutta. 
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Niitä teattereita, jotka eivät päästä avustajia ilmaiseksi näytöksiin, pyydettiin 
erittelemään avustajien lippujen hinnoittelukäytäntöjä. Yleisin käytäntö (8 mainintaa) 
on tarjota avustajalle ystävälippu, lastenlippu tai muu tämän kaltainen alennuslippu. 
Neljä teatteria hinnoittelee avustajan lipun normaalin hinnoittelun mukaisesti, eli 
avustaja maksaa oman statuksensa mukaan. Kolmessa teatterissa avustaja pääsee 
teatteriin samalla lipputyypillä, kuin avustettava ja kaksi teatteria kertoi, että lipun 
hinta vaihtelee tapauskohtaisesti. 

Viestinnän saavutettavuus ja henkilökunta
59 prosenttia vastaajista, eli 30 teatteria arvioi, ettei heidän verkkosivullaan ole 
kerrottu selkeästi esityspaikan esteettömyydestä. Niistä 21 teatterista, jotka arvioivat 
verkkosivujensa antavan riittävästi ja selkeästi tietoa esteettömyydestä, vain neljä (8%) 
on testauttanut verkkosivujensa esteettömyyden. Ohjelmatietojen tarjoaminen muilla 
kielillä kuin suomeksi on harvinaista. Osa teattereista tarjosi materiaalia myös ruotsiksi 
ja englanniksi ja kaksi teatteria tarjosi tietoa myös selkokielellä. Yksi teatteri mainitsi, 
että materiaalia on saatavilla pyydettäessä myös isotekstisinä versioina. 

Valtaosa (73 %) teattereista ei ollut markkinoinut tulkattuja tai tekstitettyjä esityksiä 
erityisellä tavalla, mutta 45 prosenttia teattereista kertoi koettaneensa tietoisesti 
tavoittaa vammaisyleisöjä. Yleisin tapa, jolla vammaisyleisöjä oli koetettu tavoittaa, oli 
vammaisjärjestöjen kautta tapahtuva tiedottaminen (9 mainintaa). Vammaisyleisöjä 
oli koetettu tavoittaa myös suoramainonnan (4 mainintaa) ja kohdennetun 
ryhmämyynnin avulla (3 mainintaa). Viisi teatteria kertoi tehneensä vierailuja tai 
järjestäneensä työpajoja yhteistyössä vammaisjärjestöjen kanssa. Yksi teatteri kertoi 
lisäksi tiedottaneensa viittomakielelle tulkatusta esityksestään Ylen viittomakielisten 
uutisten kautta. 

Vastaajista 71 prosenttia on tehnyt yleisötyötä liikunta- näkö- tai kuulovammaisten 
tai kieli- ja kulttuurivähemmistöjen kanssa. Eniten yleisötyötä on tehty kieli- ja 
kulttuurivähemmistöjen parissa, joiden kanssa on työskennellyt 51 prosenttia 
vastaajista. Kuulovammaisten kanssa yleisötyötä on tehnyt 37 prosenttia ja 
näkövammaisten parissa 25 prosenttia vastaajista. Näiden lisäksi yleisötyötä on 
tehty kehitysvammaisten (7 mainintaa), vanhusten (3), mielenterveyskuntoutujien 
(3), allergisten (2), päihdekuntoutujien (2), sekä autististen lasten (1), viittomakielen 
tulkkien (1) ja maahanmuuttajien (1) kanssa.  15 vastaajaa ei ole tehnyt yleisötyötä 
minkään edellä mainitun ryhmän kanssa. 

Suurin osa teattereista (69 %, eli 35 teatteria) ei ollut erikseen kouluttanut 
henkilökuntaansa ottamaan huomioon saavutettavuuteen ja esteettömyyteen 
liittyviä asioita. Niitä 16 teatteria, jotka ilmoittivat antaneensa henkilökunnalleen 
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esteettömyyskoulutusta, pyydettiin tarkentamaan koulutuksen sisältöä. Neljä teatteria 
oli antanut työntekijöilleen kirjallisen ohjeistuksen aiheesta, kolmessa teatterissa 
vahtimestari tai iltahenkilöstö oli käynyt erillisessä koulutuksessa ja kolme teatteria 
ilmoitti käyvänsä esteettömyysasiat läpi perehdytyksen yhteydessä. Kahdessa 
teatterissa työntekijäryhmien vastuut käytiin säännöllisesti läpi ja yksi teatteri ilmoitti, 
että vaikka se ei ollut varsinaisesti kouluttanut henkilöstöään, käytäntönä on, että 
henkilökunnalle ilmoitetaan aina, kun teatteriin tulee katsojia, joilla on erityistarpeita. 
Lisäksi yhden teatterin vastauksessa mainittiin, että vaikka erillistä koulutusta ei ole, 
esteettömyysasioita pidetään esillä ja niistä keskustellaan paljon. 

Vaikka vain 31 prosenttia teattereista on kouluttanut henkilökuntaansa 
esteettömyyteen liittyvissä asioissa, 76 prosenttia vastaajista arvioi, että teatterin 
henkilökunta on tietoista tarjolla olevista esteettömistä palveluista ja osaa 
käyttää ja tarjota niitä asiakkaalle. Suuri osa (78 %) vastaajista ei ole nimennyt 
teatterin henkilökunnan joukosta erikseen vastuuhenkilöitä, jonka tehtävänä 
saavutettavuuskysymyksistä huolehtiminen on. 11 teatteria on nimennyt 
vastuuhenkilön ja kuudessa teatterissa vastuuhenkilön yhteystiedot ovat myös yleisön 
saatavilla. 

80 prosentilla teattereista ei ole työntekijöinään kieli-, kulttuuri- tai 
vammaisvähemmistöjen edustajia. 10 teatteria, eli 20 prosenttia vastaajista kertoi 
teatterissa työskentelevän vähemmistön edustajia. Yleisimmin tällä viitattiin 
kielivähemmistön edustajiin (6 vastausta), mutta myös ulkomaalaisiin vierailijoihin (3). 
Yksi teatteri ilmoitti palkanneensa töihin vammaisvähemmistöjen edustajia. 

Yleistä
88 prosenttia teattereista ei ole kartoittanut saavutettavuuttaan ja vain 10 
prosenttia on hyödyntänyt Kulttuuria kaikille –palvelua. Yksi vastaaja kuitenkin 
lisäsi, että aikoo käyttää palvelua tulevaisuudessa. Konkreettinen suunnitelma 
teatterin saavutettavuuden parantamiseksi puuttui 80 prosentilta vastaajista. Kaksi 
vastaajaa ilmoitti aikovansa tulevaisuudessa tehdä toimintasuunnitelman teatterin 
esteettömyyden edistämiseksi. 

15 teatterilla 50:stä esteettömyyden edistäminen sisältyi strategiaan, talousarvioon 
ja toimintasuunnitelmaan. Kaksi vastaajaa mainitsi tavoitteekseen sisällyttää 
saavutettavuuden tulevaisuudessa mukaan teatterin strategiaan. 

Vain kymmenen prosenttia teattereista on saanut tukea teatterin saavutettavuuden 
kehittämiseen. Kaksi teatteria on saanut rahoitusta peruskorjaukseen ja kaksi teatteria 
saanut tukea teknisten hankintojen (tekstityslaitteisto ja induktiosilmukka) tekemiseen. 
Lisäksi yksi teatteri kertoi saaneensa tukea esteettömän wc:n remontointiin. 
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63 prosenttia vastaajista kokee tarvitsevansa lisätietoa saavutettavuuteen liittyvissä 
kysymyksissä.  19 vastaajaa, eli 37 prosenttia vastaajista sen sijaan on sitä mieltä, ettei 
tarvitse enempää opastusta tai tietoa aiheesta. 

Hieman alle puolet (40 %) teattereista on tehnyt toiminnan suunnittelussa ja 
toteuttamisessa yhteistyötä vähemmistöryhmien kanssa. Yhteistyötä on tehty 
liikuntavammaisten (6), kuulo- ja näkövammaisten (4), kehitysvammaisten (2) ja 
maahanmuuttajien ja kielivähemmistöjen kanssa (2). Lisäksi yhteistyötä on tehty 
esteettömyysasiamiehen ja sosiaali- ja terveysministeriön kanssa, ja yksi teatteri 
mainitsi, ettei vielä ollut toteuttanut yhteistyötä, mutta se oli suunnitteilla.  
Yhteistyön sisällöistä mainittiin muun muassa, että teatterin portaiden pinnoitukset 
on suunniteltu yhdessä näkövammaisten kanssa, nostimet ja hissit on testattu 
rakennusvaiheessa liikuntavammaisten kanssa, ja että pyörätuolipotilas opetti 
pyörätuolin käsittelyä näytelmää varten. 

Kysyttäessä, kuinka teatterit aikovat tulevaisuudessa huomioida saavutettavuutta, 
vastaajat ilmoittivat yleisimmin kiinnittävänsä huomiota saavutettavuuteen tulevan 
peruskorjauksen/remontin yhteydessä (8 mainintaa). Lisäksi suunnitelmissa oli 
opasteiden lisääminen ja saavutettavuuden edistämisen saaminen suunnitelmalliseksi 
(molemmista 3 mainintaa), sekä saavutettavuuden sisällyttäminen teatterin 
strategiaan tai yleisötyösuunnitelmaan ja pääsisäänkäynnin esteettömyyden 
varmistaminen (kaikista 2 mainintaa). Teatterit suunnittelivat lisäksi esteettömien 
pysäköintipaikkojen järjestämistä, puutteiden läpikäyntiä, induktiosilmukan 
toiminta-alueen laajentamista,  verkkosivujen esteettömyyden varmistamista, 
konserttien markkinointia näkövammaisille ja lavasteiden pienoismallien teettämistä 
näkövammaisia varten (kaikista 1 maininta). Kaksi vastaajaa ilmoitti, että 
puutteita on ennen kaikkea fyysisessä esteettömyydessä ja ettei tilanteeseen ole 
teatterirakennuksen puutteiden ja rahoituksen vähyyden vuoksi mahdollista tehdä 
muutoksia. Kaksi vastaajaa ilmoitti yleisesti, että parannettavaa olisi todella paljon. 

Kysyttäessä minkä vastaajat kokevat suurimmaksi esteeksi saavutettavuutta 
huomioivan toiminnan toteuttamisessa, yleisin vastaus koski rakennuksen/teatteritilan 
rakenteellisia ongelmia (16 mainintaa). Tämä kulki vastauksissa usein käsi kädessä 
rahoituksen puutteen kanssa (12 mainintaa), joka esti teatterirakennuksen puutteiden 
korjaamisen. Muiksi esteiksi mainittiin osaamisen ja tiedon puute (3 mainintaa), 
suunnitelman puute (2 mainintaa), sekä ajan ja tarvittava tekniikan puute, sekä 
asenteet, muu kävijäkunta, vaikeus saada apurahoja investointeihin ja peruskorjauksen 
lykkääntyminen (kaikista 1 maininta).
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Miten tästä eteenpäin? 
Saavutettavuuden kehittäminen kannattaa. Toimivasta ja esteettömästä ympäristöstä 
hyötyvät kaikki käyttäjät. Ratkaisut, jotka auttavat vammaisia henkilöitä, palvelevat 
yhtä lailla esimerkiksi vanhuksia, lapsiperheitä ja vieraskielisiä teatterissakävijöitä. 
Saavutettavuuden huomioiminen tekee teatterissa käymisen mahdolliseksi suurelle 
joukolle ihmisiä: esimerkiksi näkövammaisia on Suomessa arviolta noin 80 000 ja 
kuulovammaisia noin 740 000. Lisäksi yhteiskunnan ikärakenteen muuttuminen 
aiheuttaa sen, että yhä suurempi osa teatteriyleisöstä kärsii heikentyneestä kuulosta, 
näöstä tai liikuntakyvystä. Käyttäjän näkökulmasta saavutettavuus on toimivuutta, 
turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Saavutettavuuden edistäminen ilmaisee myös, että 
teatteri on yhteiskunnallisesti vastuuntuntoinen ja haluaa edistää yhdenvertaisuutta ja 
tasa-arvoa.

Teattereiden vastauksista käy ilmi, että 63 prosenttia vastaajista kokee tarvitsevansa 
lisätietoa saavutettavuuteen liittyvissä kysymyksissä. Kartoituksen jatkotoimenpiteenä 
Suomen Teatterit ry ja Kulttuuria kaikille -palvelu laativat teattereille suunnatun 
saavutettavuusoppaan. Oppaassa jaetaan hyviä käytäntöjä edesauttamaan 
teattereiden esteettömyyden toteutumista ja tarjotaan teattereille tietoa 
saavutettavuuskysymyksistä ja esteettömyyspalveluista. Saavutettavan toiminnan 
opas teattereille ilmestyy syksyllä 2012. 

Lisätietoja:

www.suomenteatterit.fi

info@suomenteatterit.fi

http://www.kulttuuriakaikille.info/

Suomen Teatterit ry
Iida Turpeinen, Hanna-Reetta Schreck

Kulttuuria Kaikille -palvelu
Aura Linnapuomi

Taitto ja kansi: Kasperi Mäki-Reinikka

Helsinki, 2012

www.suomenteatterit.fi
http://www.kulttuuriakaikille.info
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LIITE: Kysymykset ja 
vastaukset
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LIITE: Kysymykset ja vastaukset
2. Teatterin tiedot

Vastaajien määrä: 51

VOS-teatteri 82 %
Harkinnanvaraista tukea saava teatteri 14%
Muu 4 %

Fyysinen saavutettavuus
3. Onko teatterin pääsisäänkäynti esteetön? (Varustettu luiskalla/ hissillä ja automaattiovilla)

Vastaajien määrä: 48

Kyllä 52 %
Ei 48 %

 

4. Jos pääsisäänkäynti ei ole esteetön, onko reitti esteettömälle sisäänkäynnille opastettu selkeästi?

Vastaajien määrä: 22

Kyllä 36 %
Ei 64 %
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5. Onko sisäänkäynnin läheisyydessä esteettömiä, pyörätuolimerkittyjä pysäköintipaikkoja?

Vastaajien määrä: 46

Kyllä 48 %
Ei 52 %

6. Löytyykö teatterinne yleisötiloista:

Vastaajien määrä: 47

Riittävän leveät ja tasaiset kulkuväylät 77 %
Esteetön wc 87 %
Esteetön hissi 51%
Ei mitään näistä 9%

7. Jos vain osaan teatterin tiloista on esteetön kulku, mainitse esteelliset näyttämöt, ravintolat yms.

Vastaajien määrä: 20

- ravintola/kahvio (9) 
- yksittäinen näyttämö (6)
- näyttämön parvi (3)
- harjoitustilat (2)
- lipunmyynti (1)
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8. Ovatko näyttämötilat, pukuhuoneet ja muut henkilökunnan tilat esteettömiä mm. pyörätuolia   

 käyttäville esiintyjille ja työntekijöille?

Vastaajien määrä: 48

Kyllä 27 %
Ei 73 %

 

9. Ovatko opastinkyltit katsomoon, wc-tiloihin jne. helposti havaittavissa ja ymmärrettävissä?

Vastaajien määrä: 48

Kyllä 85 %
Ei 15 %

10. Onko saleissa erikseen varatut pyörätuolipaikat?

Vastaajien määrä: 48

Kyllä 71 %
Ei 29 %
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11. Montako pyörätuolipaikkaa teatterin katsomoissa on? Mainitse paikkojen määrä näyttämöittäin.

Vastaajien määrä: 41

- 1 (6)
- alle 5  (41) 
- 5-10 (14)
- yli 10 (3)
- ei rajoitettu, penkkirivejä saa pois tarvittaessa yms. (7)
- ei paikkoja (2)

12. Onko pyörätuolia käyttävän asiakkaan mahdollista vaikuttaa paikan valintaan salissa?

Vastaajien määrä: 48

Kyllä 21 %
Ei 79 %

13. Onko katsomo- ja näyttämötiloissa maadoitettu pistorasia esim. sähköpyörätuolia tai    

 hengityskonetta varten?

Vastaajien määrä: 47

Kyllä 70 %
Ei 30 %
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14. Onko katsomo- näyttämö- ja auditoriotiloissa säännöllisesti huollettu induktiosilmukka tai vastaava  

 kuulon apuväline?

Vastaajien määrä: 47

Kyllä 28 %
Kyllä, osassa tiloja 28 %
Ei 45 %

15. Jos induktiosilmukka on käytössä vain osassa tiloja, mainitse silmukalliset näyttämöt:

Vastaajien määrä: 18

- päänäyttämö (17)
- pieni näyttämö (2)

Aistienvarainen saavutettavuus

16. Onko teatteri tarjonnut tekstitettyä ohjelmistoa?

Vastaajien määrä: 51

Kyllä 39%
Ei 61 %
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17. Kuka on vastannut tekstitysten laatimisesta, tekstityksen vaatimasta tekniikasta ja laitteistosta?

Vastaajien määrä: 20

- teatterin oma henkilökunta (8)
- vierailija (6)
- kuulovammaisten yhdistys (3)
- projektiin palkattu kääntäjä (2)
- yhteistyössä toisen tahon kanssa (2)

18. Onko esityksiin mahdollista saada teatterissanne seuraavia tulkkausvaihtoehtoja?

Vastaajien määrä: 51

- Viittomakielinen tulkkaus 35 %
- Kuvailutulkkaus 14 %
- Kirjoitustulkkaus 10 %
- Ei mitään näistä 61 %

19. Jos teatteri tarjoaa tulkattua/tekstitettyä ohjelmistoa, kuinka usein ja milloin viimeksi tällaisia   

 esityksiä on järjestetty?

Vastaajien määrä: 26

- yksittäisiä (11)
- säännöllisesti tulkattuja esityksiä: 
- katsojien järjestämänä (5)
- teatterin järjestämänä (3)
- säännöllisesti tekstitettyjä esityksiä (3)
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20. Ovatko viittomakielen tulkin hankkimiseen liittyvät käytännöt tuttuja teatterille?

Vastaajien määrä: 48

Kyllä 31 %
Ei 69 %

21. Onko tulkin mahdollista tutustua esitykseen ennalta maksutta?

Vastaajien määrä: 46

Kyllä 98 %
Ei 2 %

22. Tukeeko teatteri tulkkia muilla tavoin esityksen tulkkaukseen valmistautumisessa?

Vastaajien määrä: 29

- käsikirjoitus luettavaksi (20)
- esityksen katsominen ennalta maksutta  (5)
- suullinen ohjeistus (5)
- tulkkauspaikan esittely (4)
- tallenne esityksestä (2)
- mukana harjoituksissa (1)
- lisäksi mainittiin valaistuksen kokeileminen yhdessä tulkin kanssa ja yksi vastaaja ilmoitti yleisesti,  
 että tulkkia autetaan valmistautumisessa kaikin tavoin. 
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23. Onko mahdollisen viittomakielen- tai kuvailutulkin sijoittelu ja valaistus suunniteltu saleissa? Kuinka  

 tulkkauspaikka ratkaistaan ja missä paikka yleensä on?

Vastaajien määrä: 34

- paikka ratkaistaan tilanteen mukaan, ei eritelty tarkemmin (12) 
- näyttämöllä/näyttämön sivussa (8)
- katsomossa (3)
- muualla (2)

24. Voidaanko asiakasryhmille (esim. kuulo- ja näkövammaisille) järjestää mahdollisuus tutustua   

 etukäteen näyttämöön, lavastukseen ja pukuihin?

Vastaajien määrä: 49

Kyllä 86 %
Ei 14 %

Taloudellinen saavutettavuus

25. Pääsevätkö seuraavat henkilöt maksutta esityksiin?

Vastaajien määrä: 51

Liikuntavammaisen henkilön avustaja 73 %
Kuulo- tai näkövammaisen avustaja 63 %
Viittomakielen- kirjoitus- tai kuvailutulkki 75 %
Ei kukaan yllämainituista 22 %
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26. Jos joku yllämainituista ei pääse esitykseen maksutta, mikä on avustajien/tulkkien lippujen   

 hinnoittelukäytäntö?

Vastaajien määrä: 21

- alennuslippu (8) 
- normaali hinnoittelu (4) 
- sama lipputyyppi, kuin avustettavalla (3) 
- vaihtelee tapauskohtaisesti (2)

Viestinnän saavutettavuus ja henkilökunta

27. Onko teatterin verkkosivuilla kerrottu selkeästi esityspaikan esteettömyydestä ja tarjolla olevista  

 palveluista?

Vastaajien määrä: 51

Kyllä 41%
Ei 59 %

 

28. Onko teatteri testauttanut verkkosivujensa esteettömyyttä?

Vastaajien määrä: 48

Kyllä 8 %
Ei 92 %
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29. Saako ohjelmatietoja, esitteitä ja käsiohjelmia

Vastaajien määrä: 50

Selkokielellä 4%
Pistekirjoituksella 0 %
Suomeksi 96 %
Ruotsiksi 26 %
Jollain muulla kielellä 29 %

 

Avoimet vastaukset: jollain muulla kielellä, millä?
 
- Englanniksi (9)
- Pyydettäessä isotekstisinä (1)

30. Onko mahdollisia tekstitettyjä/ tulkattuja esityksiä markkinoitu erityisellä tavalla?

Vastaajien määrä: 41

Kyllä 27 %
Ei 73 %
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31. Onko teatteri koettanut tietoisesti tavoittaa vammaisyleisöjä?

Vastaajien määrä: 51

Kyllä 45 %
Ei 55 %

 Avoimet vastaukset: kyllä, miten

- Vammaisjärjestöjen kautta tapahtuva tiedottaminen (9)
- Vierailut tms. yhteistyötoiminta (5)
- Suoramainonta (4)
- Kohdennettu ryhmämyynti (3)
- Tiedotusvälineet (Ylen viittomakieliset uutiset) (1)

32. Onko teatteri tehnyt yleisötyötä jonkin seuraavista ryhmistä kanssa?

Vastaajien määrä: 51

Liikuntavammaisten 31 %
Näkövammaisten 25 %
Kuulovammaisten 37 %
Kieli- ja kulttuurivähemmistöjen 51 %
Muu 29 %
Ei minkään näistä kanssa 29 %
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Avoimet vastaukset: jonkin muun ryhmän, minkä?

- kehitysvammaiset (7)
- vanhukset (3)
- mielenterveyskuntoutujat (3)
- päihdekuntoutujat (2)
- allergiset (2)
- autistiset lapset (1)
- viittomakielen tulkit (1)
- maahanmuuttajat (1)

33. Onko henkilökuntaa koulutettu ottamaan huomioon esteellisten teatterissakävijöiden tarpeet?

Vastaajien määrä: 51

Kyllä 31 %
Ei 69 %

 
Avoimet vastaukset: kyllä, tarkenna miten ja milloin?

- kirjallinen ohjeistus (4)
- erillinen koulutus (3)
- perehdytyksen yhteydessä (3)
- vastuiden säännöllinen läpikäynti (2)

34. Onko henkilökunta tietoinen tarjolla olevista esteettömistä palveluista? Osataanko niitä käyttää ja  

 tarjota asiakkaalle?

Vastaajien määrä: 50

Kyllä 76 %
Ei 24 %
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35. Onko teatterin henkilökunnan joukosta nimetty vastuuhenkilöitä, joiden tehtävänä on huolehtia  

 saavutettavuuskysymyksistä?

Vastaajien määrä: 51

Kyllä 22 %
Ei 78 %

36. Ovatko saavutettavuudesta vastaavan henkilön yhteystiedot myös yleisön saatavilla?

Vastaajien määrä: 19

Kyllä 32 %
Ei 68 %

37. Työskenteleekö teatterissanne kieli-, kulttuuri- tai vammaisvähemmistöjen edustajia varsinaisessa  

 henkilökunnassa?

Vastaajien määrä: 49

Kyllä 20 %
Ei 80 %

 

Avoimet vastaukset: kyllä, minkä vähemmistön/vähemmistöjen

- kielivähemmistön edustaja/edustajia (6) 
- ulkomaalaisia vierailijoita (3)
- vammaisvähemmistön edustaja/edustajia (1)
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Yleistä
38. Oletteko kartoittaneet omatoimisesti teatterinne saavutettavuutta esimerkiksi tarkistuslistojen   

 avulla?

Vastaajien määrä: 50

Kyllä 12 %
Ei 88 %

 

39. Oletteko hyödyntäneet kulttuuria kaikille – palvelua?

Vastaajien määrä: 49

Kyllä 10 %
Ei 90 %

 

40. Oletteko laatineet konkreettisen suunnitelman teatterinne saavutettavuuden parantamiseksi?

Vastaajien määrä: 51

Kyllä 20 %
Ei 80 %
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41. Sisältyykö esteettömyyden edistäminen teatterin strategiaan, toimintasuunnitelmaan ja    

 talousarvioon?

Vastaajien määrä: 50

Kyllä 30 %
Ei 70 %

 

42. Oletteko saaneet taloudellista tukea teatterinne saavutettavuuden kehittämiseen?

Vastaajien määrä: 49

Kyllä 10 %
Ei 90 %

 
Avoimet vastaukset: kyllä. Tarkenna mikä avustus on ollut kyseessä, minä vuona se on myönnetty ja mihin 
tarkoitukseen?

- 1998 vuokranantaja remontoi inva-wc:n teatterin muuttaessa tiloihin
- peruskorjauksen rahoitus osittain
- v 2010 tekstityslaitteiston hankkimiseen
- Peruskorjaus 2012
- 2008, kaupungin erityisrahastosta, induktiosilmukka
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43. Koetteko, että tarvitsisitte lisätietoa/opastusta saavutettavuuteen liittyvissä kysymyksissä?

Vastaajien määrä: 51

Kyllä 63 %
Ei 37 %

44. Oletteko tehneet toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa yhteistyötä vähemmistöryhmien   

 kanssa?

Vastaajien määrä: 48

Kyllä 40 %
Ei 60 %

Avoimet vastaukset: kyllä, minkä vähemmistöryhmän/ -ryhmien?

- Liikuntavammaiset (6)
- Kuulovammaiset (4)
- näkövammaiset (4)
- kehitysvammaiset (2)
- maahanmuuttajat (2)
- kielivähemmistöt (2)
- esteettömyysasiamies (1)
- sosiaali- ja terveysministeriö (1)

45. Onko teatterinne toiminnassa mielestänne parannettavaa saavutettavuuden näkökulmasta ja jos  

 on, mitä? Miten aiotte tulevaisuudessa huomioida teatterinne saavutettavuutta?

Vastaajien määrä: 30

- Saavutettavuuden huomioiminen tulevan peruskorjauksen/remontin yhteydessä (8)
- Opasteiden lisääminen (3)
- Saavutettavuuden edistämisen saaminen suunnitelmalliseksi (3)
- Saavutettavuus mukaan strategiaan (2)
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- Pääsisäänkäynnin hoitaminen esteettömäksi (2)
- Saavutettavuus mukaan yleisötyösuunnitelmaan (2)
- Inva-pysäköintipaikkojen järjestäminen (1)
- Puutteiden läpikäyminen (1)
- Induktiosilmukan toiminta-alueen laajentaminen (1)
- Tehdään lavasteista pienoismallit näkövammaisia varten (1)
- Varmistetaan verkkosivujen esteettömyys (1)
- Markkinoidaan konsertteja myös näkövammaisille (1)
- kaksi vastaajaa ilmoitti, että puutteita on ennen kaikkea fyysisessä esteettömyydessä ja    
 ettei tilanteeseen ole teatterirakennuksen puutteiden ja rahoituksen vähyyden vuoksi mahdollista  
 tehdä muutoksia
- kaksi vastaajaa ilmoitti yleisesti, että parannettavaa olisi todella paljon

46. Mikä on mielestänne suurin este saavutettavuutta huomioivan toiminnan toteuttamisessa?

Vastaajien määrä: 33

- Teatteritilan/rakennuksen asettamat rajoitteet (16)
- rahan puute (12)
- tiedon/osaamisen puute (3)
- tekniikan puutteet (2)
- suunnitelman puute (2)
- asenteet (1)
- ajan puute (1)
- muu kävijäkunta (1)
- peruskorjauksen jatkuva lykkääntyminen (1)
- vaikeus saada apurahoja investointeihin (1)

47. Huomioita & tarkennuksia kyselyn vastauksiin

Vastaajien määrä: 16

Tässä kohdassa tehdyt kysymyskohtaiset tarkennukset on otettu huomioon kysymysten kohdalla. 

Lisätietoja:

www.suomenteatterit.fi 
info@suomenteatterit.fi
http://www.kulttuuriakaikille.info/

Suomen Teatterit ry: Iida Turpeinen, Hanna-Reetta Schreck
Kulttuuria Kaikille -palvelu: Aura Linnapuomi
Taitto ja kansi: Kasperi Mäki-Reinikka

Helsinki, 2012


