Kansallisooppera
ja -baletti lyhyesti
Kansallisena kulttuurilaitoksena Kansallisoopperan ja -baletin päätehtävä on tarjota
korkealaatuisia ja koskettavia ooppera- ja balettielämyksiä erilaisille yleisö- ja ikäryhmille
kautta koko Suomen. Sen tulee ja se haluaa kehittää ja uudistaa oman alansa perinnettä ja
osaamista.
Kansallisooppera ja -baletti tähtää luovuudella ja osaamisella taiteen huipulle. Se haluaa erityisesti olla kansallinen ylpeydenaihe, mutta myös saavuttaa kansainvälisesti merkittävän
aseman niin ooppera- ja balettitaiteessa kuin muussakin toiminnassaan. Kansallisooppera
ja -baletti haluaa myös nousta yhä monipuolisempaan rooliin yhteiskunnallisen vastuun
kantajana.
Kansallisoopperan ja -baletin keskeiset arvot ovat korkea taiteellinen taso, yhteistyö ja
vastuullisuus. Kaikessa toiminnassaan se pyrkii mahdollisimman suureen tehokkuuteen.
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Pääjohtajan katsaus

Taide kuuluu kaikille
Vuosi 2015 oli Suomen kansallisoopperalle ja -baletille aktiivisen toiminnan vuosi. Ohjelmistossamme oli 24 ooppera-,
baletti- ja musikaaliproduktiota, joista 10 oli uusia. Lisäksi
toteutimme suuren joukon muita eri yleisö- ja ikäryhmille
suunnattuja tilaisuuksia ja projekteja sekä vierailimme 24
paikkakunnalla Suomessa. Edellisvuoteen verrattuna maksullisten esitystemme määrä kasvoi lähes 10 prosenttia
267:ään ja näiden esitysten täyttöaste nousi hyvältä tasolta
edelleen ollen 88 prosenttia. Tämä on kansainvälisestikin
katsottuna erinomainen saavutus. Yhteensä tuotimme vuoden aikana 562 maksullista ja maksutonta esitystä. Vuoden
aikana kävijöitä oli yhteensä 298 600.

sissämme. Uskomme, että suurimmaksi osaksi kiittävän
vastaanoton saanut Oopperan kummitus antaa monelle
ensikertalaiselle kipinän tulla esityksiimme myös uudelleen.

Kaikkein merkittävin muutos edellisvuodesta oli sähköisinä
tallenteina ja suoratoistoina lähetettyjen esitystemme yleisömäärän huikea kasvu. Radio-, tv-, suoratoisto- ja elokuvateatteriesityksiämme kuunteli ja katseli yli 790 500 henkilöä.
Tämä on lähes kuusinkertainen määrä verrattuna vuoteen
2014, jolloin nämä uudet toimintamuodot käynnistyivät
taiteellisten ryhmien kanssa solmitun tallennesopimuksen
ja Ylen kanssa käynnistyneen yhteistyön mahdollistamina.
Olemme erittäin iloisia siitä, että sähköiset esityksemme
ovat tavoittaneet näin suuren joukon ihmisiä. Tämä on
meille merkittävä edistysaskel pyrkimyksessämme tarjota
oopperaa ja balettia mahdollisimman monille suomalaisille.

Uusien yleisöjen tavoittaminen, riittävän suurta yleisöä
houkuttelevat ohjelmistovalinnat sekä joustavan hinnoittelun ja yritys- ja ryhmämyynnin kehittäminen ovat keskeisiä
keinojamme kasvattaa omaa osuuttamme Kansallisoopperan ja -baletin rahoituksesta. Lisäksi pyrimme laajentamaan
rahoituspohjaamme kehittämällä kumppanuusyhteistyötä
ja lahjoittajasuhteita yksityisten tahojen kanssa. Tässä
työssä olemme edenneet vahvistamalla varainhankinnan
resurssejamme: organisaatiossamme aloitti vuoden 2016
alussa toimintansa uusi varainhankintatiimi, joka vastaa
varainhankinnan sekä lahjoittajasuhteiden suunnittelusta
ja toteutuksesta. Pitkäjänteisellä suunnittelulla voimme
varmistaa toimintamme kustannustehokkuuden ja laadun
ja sitä kautta tehdä yhteistyön kanssamme kiinnostavaksi
ja antoisaksi yksityisille yhteistyötahoille.

Jean Sibeliuksen 150-vuotisjuhlavuosi näkyi toiminnassamme monin tavoin. Suurin panostuksemme oli Tero
Saarisen kalevalaistragedia Kullervo, jossa oman balettimme ja Tero Saarinen Companyn tanssijoiden ohella olivat mukana kuoromme ja Helsingin filharmonisen kuoron
miehet ja laulusolisteja. Keväällä 2015 kantaesityksensä sai
kuudes koululaisoopperamme, Sibeliuksen lapsuudesta
kertova Jannen salaisuus. Lisäksi vuoden ohjelmistoomme
kuului Sibeliuksen orkesteriteoksia lastenkirjailija Roald
Dahlin Tynkätyiset-tarinaan yhdistävä Satumainen
Sibelius -konsertti.
Yksi vuoden keskeisistä tavoitteistamme oli saada esityksiimme kokonaan uusia yleisöjä nauttimaan ja virkistymään
taiteen lumovoimasta. Saavutimme tämän tavoitteen sekä
kiinnostavan ohjelmistokokonaisuutemme että ennen
kaikkea syyskuussa ensi-iltansa saaneen menestysmusikaali Oopperan kummituksen ansiosta. Kaikki musikaalin
syyskauden 32 esitystä olivat loppuunmyytyjä, ja noin kolmannes yleisöstä ei ollut aiemmin käynyt meidän esityk-
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Vaikka uusien yleisöjen tavoittaminen on meille tärkeää,
haluamme samalla myös ottaa huomioon sitoutuneet kantaasiakkaamme. Kuuntelemme tarkalla korvalla heidän
toiveitaan ja tarpeitaan ja tarjoamme heille jatkossakin korkean kansainvälisen tason ooppera- ja balettiesityksiä.
VARAUDUMME TULEVAAN PITKÄJÄNTEISELLÄ
SUUNNITTELULLA

Oman ja yksityisen rahoitusosuuden kasvattaminen on
meille välttämätöntä etenkin siksi, että toimintamme
luonteen mukaisesti teemme jatkuvasti suunnitelmia ja
sitoumuksia useiksi vuosiksi eteenpäin, mutta meillä ei ole
tarpeeksi pitkälle tietoa julkisesta rahoituksesta. Varaudumme myös julkisen rahoituksen kiristymiseen tulevina
vuosina.
TÄHTÄÄMME JATKUVASTI PAREMPAAN
ASIAKASKOKEMUKSEEN

Kehitämme toimintamme suunnittelua sekä kaikkia ydinja tukiprosessejamme jatkuvasti asiakastarpeista lähtien.
Keräämme säännöllisesti palautetta katsojia ja kuulijoita
sekä asiakaskyselyin että useita palautekanavia pitkin.
Syksyllä 2015 järjestimme ensimmäistä kertaa myös työpajan, jossa yhdessä 30 yleisön edustajan kanssa pohdimme
asiakaspolkumme kehittämistä. Yleisönäkökulma ohjaa
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siis toimintaamme, ja meille on tärkeää tunnistaa kaikki ne
elementit, jotka vaikuttavat katsojien ja kuulijoiden viihtymiseen tilaisuuksissamme.

taiteellisten johtajiemme kanssa suunniteltu yleisötyömme
palveleekin eri toimintamuodoillaan monia erityisryhmiä ja
kaiken ikäisiä ihmisiä periaatteella ”vauvasta vaariin”.

Saamamme palautteen pohjalta voimme tyytyväisinä
todeta, että yleisömme on ollut lähes 100-prosenttisen
tyytyväistä esityksiimme. Elämyksellisten esitysten lisäksi
paljon kiitosta saa myös ystävällinen ja avulias palveluhenkilöstömme. Kehittämisehdotuksia olemme saaneet lähinnä
liittyen oheispalveluihin kuten väliaikatarjoiluihin tai pitkiin
jonoihin saniteettitiloissamme. Olemme hyvin kiitollisia saamistamme palautteista ja vastaamme niistä jokaiseen henkilökohtaisesti.

Muut vastuullisuusnäkökulmamme liittyvät henkilöstömme
hyvinvoinnista ja osaamisen kehittämisestä huolehtimiseen
sekä toimintamme ympäristövaikutusten minimointiin. Nämä
näkökohdat ovat tärkeitä sekä kaikille nykyisille sidosryhmillemme että nuorille osaajasukupolville heidän arvioidessaan
potentiaalisten työnantajaorganisaatioiden kiinnostavuutta.

OOPPERA DIGITALISOITUU
– MUKANA EDELLÄKÄVIJÖIDEN JOUKOSSA

Useat oopperatalot ovat jo pidempään jakaneet osan esityksistään suoratoistona verkossa, ja keväällä 2015 tällä
alueella käynnistyi merkittävä EU-rahoitteinen yhteishanke,
The Opera Platform. Se on eurooppalaisten oopperatalojen
kattojärjestön Opera Europan johtama hanke, johon valittiin
mukaan 15 eurooppalaista oopperataloa, yhtenä niistä Kansallisooppera ja -baletti. The Opera Platformille tulee noin
kerran kuussa nähtäväksi uusi oopperaesitys, joka on katsottavissa ilmaiseksi kuuden kuukauden ajan. Meidän ohjelmistostamme ensimmäiseksi valikoitui nähtäväksi Kullervo.
Olemme iloisia ja ylpeitä saadessamme olla mukana tässä
digitaalisen oopperan edelläkävijöiden joukossa.
Kun tarjoamme uusille kuulijoille digitaalisesti ensikosketuksen oopperaan, voimme madaltaa heidän kynnystään
tulla paikan päälle oopperataloon nauttimaan elävistä esityksistä. Kun digitaaliset palvelut mahdollistavat esitysten
vaivattoman katsomisen missä tahansa, niillä on myös alueellista tasa-arvoa lisäävä vaikutus Suomen kaltaisessa pitkien
etäisyyksien maassa. Seuraamme jatkossakin tarkoin toimialamme digitaalista kehitystä ja etsimme aktiivisesti tapoja
hyödyntää sitä sekä asiakaspalvelu- että ansaintanäkökulmista.
VASTUULLISUUS YHÄ TÄRKEÄMPÄÄ
TOIMINNASSAMME

Vastuullisuus on yksi toimintaamme ohjaavista arvoista,
ja sen merkitys toiminnassamme korostuu jatkossa entisestään. Julkisen rahoituksen vastaanottajana vastuumme
kattaa sekä jo edellä käsitellyt taloudelliset näkökohdat että
velvoitteemme palvella erilaisia, myös vaikeammin tavoitettavia yleisöjä mahdollisimman laajalti. Tiiviissä yhteistyössä
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Olen aina nähnyt keskeiseksi tehtäväksemme ja vastuullisuutemme kattoteemaksi hyvinvoinnin lisäämisen yhteiskunnassa tarjoamalla ihmisille puhuttelevia, koskettavia ja
ilahduttavia taide-elämyksiä. Tämä päämäärä on ohjannut
toimintaamme päättyneenä vuonna ja ohjaa sitä myös jatkossa.
Kiitän lämpimästi osaavaa ja sitoutunutta henkilökuntaamme
ansiokkaasta työpanoksesta vuonna 2015. Rakentavalla ja
inspiroivalla yhteistyöllä onnistuimme jälleen tarjoamaan
unohtumattomia taide-elämyksiä niin kotimaisille kuin kansainvälisillekin yleisöille.
Hallituksemme ja hallintoneuvostomme päättävät toimikautensa huhtikuussa 2016. Tahdon ilmaista hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille suuret kiitokseni heidän arvokkaasta
työstään Kansallisoopperan ja -baletin hyväksi. Erityiskiitokset suuntaan hallituksemme puheenjohtajana 9 vuotta
toimineelle Sirkka Hämäläinen-Lindforsille, jonka kanssa
olen saanut tehdä tiivistä yhteistyötä hänen ohjatessaan hallintomme, organisaatiomme ja toimintamme kehittämistä
suurella ammattitaidolla ja päättäväisyydellä. Tulokset ovat
olleet erinomaisia. Kiitän myös pitkäaikaisia yhteistyökumppaneitamme, jotka ovat arvokkaalla panoksellaan tukeneet
työtämme ja luoneet meille uusia mahdollisuuksia.
Saimme vuonna 2015 palvella uskollisten kanta-asiakkaidemme lisäksi suurta joukkoa kokonaan uusia katsojia ja
kuulijoita. Olemme tästä hyvin ilahtuneita ja kiitollisia, ja toivomme kohtaavamme mahdollisimman monet heistä myös
jatkossa sekä perinteisissä esityksissämme ja tapahtumissamme että digitaalisten esitystemme yleisönä. Me teemme
parhaamme tarjotaksemme kaikille yleisöillemme mielenkiintoisia, koskettavia ja virkistäviä hetkiä taiteen parissa.
Päivi Kärkkäinen, pääjohtaja
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Chefdirektörens översikt

Konsten tillhör alla
Året 2015 var präglat av aktiv verksamhet på Finlands
nationalopera och nationalbalett. Repertoaren omfattade
24 opera-, balett- och musikalproduktioner, av vilka tio
var nya. Därtill arrangerade vi ett stort antal evenemang
och projekt som riktade sig till olika specifika grupper och
åldersgrupper inom publiken samt gästspelade på 24 orter
i Finland. Jämfört med året innan ökade antalet avgiftsbelagda föreställningarna med nästan 10 procent till 267 och
den redan tidigare goda publikbeläggningen steg ytterligare. Den är nu 88 procent. Detta är också i internationell
jämförelse en utmärkt prestation. Sammanlagt gav vi 562
föreställningar under året, avgiftsbelagda och avgiftsfria.
Det totala besökarantalet var 298 600.
Den mest betydande förändringen i förhållande till året
innan är den oerhört mycket större publik som följt med
våra elektroniskt reproducerade och streamade föreställningar. Våra föreställningar i radio och tv, strömmande
överföringar och biovisningar hade över 790 500 lyssnare
och tittare. Publiksiffran är nästan sexfaldig jämförd med
året 2014, då dessa nya verksamhetsformer blev möjliga
tack vare inspelningsavtal med olika konstnärsgrupper och
samarbetsavtalet med Yle. Vi är väldigt glada över att våra
elektroniskt återgivna föreställningar nått en så stor publik.
Det är ett betydande framsteg i vår strävan att erbjuda
opera och balett åt så många finländare som möjligt.
Jean Sibelius 150-årsjubileum syntes i vår verksamhet på
många sätt. Vår största insats var Tero Saarinens Kalevalatragedi Kullervo. Där medverkade vår egen balett och dansarna i Tero Saarinen Company, vår operakör och manssångare ur Helsingfors filharmoniska kör samt solister. På
våren 2015 uruppfördes vår sjätte elevopera, Jannes hemlighet, som handlar om Sibelius barndom. Därtill ingick i årets
repertoar Sagolika Sibelius, en konsert som kombinerade
orkesterverk av Sibelius med barnboksförfattaren Roald
Dahls berättelse The Minpins.
Ett av årets centrala mål var att locka helt nya publikkategorier till våra föreställningar för att njuta och stimuleras av
konstens förtrollning. Vi uppnådde målet med vår intressanta repertoarhelhet och framför allt tack vare succémusikalen Fantomen på Operan som hade premiär i september. Alla höstens 32 musikalföreställningar var utsålda
och ungefär en tredje del av publiken hade aldrig tidigare
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besökt våra föreställningar. Vi tror att Fantomen på Operan,
som till stor del fick ett berömmande bemötande, ger många

förstagångsbesökare på Operan den tändande gnistan till
att igen besöka någon våra föreställningar.
Fastän det är viktigt för oss att nå ny publik, så vill vi samtidigt även värna om våra trogna stamkunder. Vi är mycket
lyhörda för deras önskemål och behov och vi bjuder också
i fortsättningen dem på opera- och balettföreställningar på
högsta internationell nivå.
VI BEREDER OSS PÅ FRAMTIDEN MED
LÅNGSIKTIG PLANERING

Strävan att nå nya publikkategorier, valet av en tillräckligt
attraktiv repertoar samt utvecklandet av en flexibel prissättning och försäljning till företag och grupper – allt detta
hör till våra centrala medel för att utöka den egna andelen i
finansieringen av Nationaloperan och -baletten. Därtill försöker vi utvidga vår finansieringsbas genom att utveckla
partnersamarbetet och donatorrelationer med olika privata
instanser. I detta arbete har vi avancerat genom att stärka
våra kapitalanskaffningsresurser: från början av året 2016
verkar inom vår organisation ett nytt team, som svarar
för planering och verkställande av medelanskaffning och
donatorrelationer. Med planering på lång sikt kan vi försäkra oss om verksamhetens kostnadseffektivitet och kvalitet och därigenom göra samarbetet med oss intressant och
givande för de privata samarbetsparterna.
Det är nödvändigt för oss att öka den egna och den privata
finansieringsandelen eftersom vi på grund av verksamhetens natur kontinuerligt planerar och träffar avtal för flera år
framåt men saknar tillräckligt långsiktiga uppgifter om den
offentliga finansieringen. Vi bereder oss även på stramare
villkor från den offentliga finansieringen under kommande
år.
VI INRIKTAR OSS STÄNDIGT PÅ EN BÄTTRE UPPLEVELSE
FÖR KUNDERNA

Vi inriktar oss ständigt på en bättre upplevelse för kunderna
Vi utvecklar hela tiden verksamhetsplanerna och alla kärnoch stödprocesser utgående från kundernas behov. Vi
samlar regelbundet feedback från våra kunder med enkäter och genom olika andra kanaler för återkoppling. Hösten
2015 arrangerade vi även för första gången en workshop
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där vi tillsammans med 30 av våra kunder dryftade hur
kundförhållandet kunde utvecklas. Publikens synvinkel
styr således vår verksamhet och det är viktigt för oss att
identifiera alla faktorer som påverkar kundernas trivsel vid
våra evenemang.
På basis av den respons vi fått kan vi med tillfredsställelse
konstatera att vår publik har varit nöjd med våra föreställningar nästan till 100 %. Förutom upplevelserna under
själva föreställningarna, har även vår vänliga och hjälpsamma servicepersonal fått mycket beröm. Förbättringsförslag har vi närmast fått i anslutning till tilläggstjänster,
såsom pausserveringen eller de långa köerna vid tvättrum
och toaletter. Vi är mycket tacksamma för den respons som
vi fått och var och en kommer att få ett personligt svar.
OPERAN DIGITALISERAS – VI HÖR TILL AVANTGARDET

Många operahus har sedan länge streamat en del av
sina föreställningar på webben och våren 2015 startade
ett viktigt gemensamt EU-finansierat projekt, The Opera
Platform. Det är ett projekt som styrs av de europeiska
operahusens paraplyorganisation Opera Europa. Femton
europeiska operahus valdes för detta projekt, bland dem
Nationaloperan och -baletten. Cirka en gång i månaden ger
The Opera Platform en ny operaföreställning som kan ses
gratis under en månads tid. Det första verket som valdes
ur vår repertoar var Kullervo. Vi är glada och stolta att få
vara med bland pionjärerna inom digitalt förmedlad opera.
Genom att med digitala medel erbjuda nya lyssnare en första kontakt med operakonsten, kan vi sänka tröskeln för
dem att komma till operahuset för att njuta av levande föreställningar. De digitala tjänsterna gör det möjligt att enkelt
och smidigt uppleva föreställningar var som helst, och därmed ökar den regionala jämlikheten i ett land som Finland
där avstånden är stora. Vi kommer även i fortsättningen
att följa noga med den digitala utvecklingen och vi letar
aktivt efter olika sätt att utnyttja tekniken både med tanke
på kundbetjäning och förtjänst.
ANSVARSSKYLDIGHETEN ÄR ALLT VIKTIGARE I VÅR
VERKSAMHET

Ansvarsskyldigheten hör till de värden som styr vår verksamhet och den får allt större betydelse i verksamheten
i fortsättningen. Som mottagare av offentlig finansiering
omfattar vårt ansvar de redan tidigare nämnda ekonomiska
synpunkterna liksom även vår förpliktelse att i så hög grad
som möjligt betjäna publikkategorier som är svårare att nå.
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Vårt publiksamarbete som planeras i nära samarbete med
våra konstnärliga chefer betjänar med sina olika verksamhetsformer många specialgrupper och kunder i alla åldrar
enligt principen ”från småttingar till åldringar”.
Våra övriga ansvarsvinklar har med personalens välbefinnande att göra och omsorgen om att utveckla deras kunnande samt att minimera verksamhetens åverkan på miljön.
Dessa synpunkter är viktiga för såväl alla våra intressegrupper som för yrkesarbetande unga, då de överväger sitt
intresse för olika arbetsgivarorganisationer.
Jag har alltid sett det som en central uppgift och ett övergripande tema för vår ansvarsskyldighet att bidra till välbefinnandet inom samhället genom att erbjuda folk tilltalande, gripande och glädjande konstupplevelser. Detta mål
har styrt vår verksamhet under det gångna året och gör det
även i fortsättningen.
Ett varmt tack riktas till vår kunniga och engagerade personal för deras förtjänstfulla arbetsinsats år 2015. Med
konstruktivt och inspirerande samarbete lyckades vi än en
gång ge vår inhemska och även utländska publik oförglömliga konstupplevelser.
Styrelsen och förvaltningsrådet avslutar sin mandatperiod
i april 2016. Jag vill härmed framföra ett stort tack till medlemmarna i styrelsen och förvaltningsrådet för deras värdefulla arbete till förmån för Nationaloperan och -baletten. Ett
speciellt tack riktar jag till Sirkka Hämäläinen-Lindfors som
varit styrelsens ordförande i nio års tid. Jag har haft förmånen att ha ett nära samarbete med henne, då hon med
stor yrkesskicklighet och beslutsamhet styrt utvecklandet
av vår administration, organisation och verksamhet. Vi har
uppnått utmärkta resultat. Jag tackar även våra långvariga
samarbetspartners som med sin värdefulla insats har stött
vårt arbete och skapat nya möjligheter för oss.
Under året 2015 fick vi betjäna förutom våra trogna stamkunder även ett stort antal helt nya kunder. Vi är mycket
glada och tacksamma för detta och vi hoppas även få se
så många som möjligt av dem som publik i fortsättningen
såväl vid våra traditionella föreställningar och evenemang
som vid våra digitalt förmedlade föreställningar. Vi gör vårt
yttersta för att erbjuda hela vår breda publik intressanta,
berörande och stimulerande konstupplevelser.
Päivi Kärkkäinen, chefdirektör
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Hallituksen puheenjohtajan tervehdys

Korkeatasoinen taide
tärkeää viihteellistyvässä
yhteiskunnassa
Kansallisooppera ja -baletti on viimeisen vuosikymmenen
aikana käynyt läpi melkoista muutosvaihetta. Sisäisen toiminnan kannalta tärkeä muutos oli vuonna 2007 toteutettu
uusi hallintomalli, jolla alleviivattiin oopperan ja baletin
yhtäläistä tärkeyttä pääjohtajan alaisuudessa toimivien
taiteellisten johtajien luotsaamina. Pääjohtaja ja hänen
johdollaan toimiva taiteellisten johtajien, tuotantojohtajan
ja viestintäjohtajan muodostama johtoryhmä ovat turvanneet yhteisten johtamisperiaatteiden soveltamisen koko
talossa. Tällä johtamismallilla on voitu varmistaa yhteisen
strategian, toimintaprosessien, henkilöstöperiaatteiden ja
toimintakulttuurin noudattaminen sekä parantaa merkittävästi sisäistä avoimuutta, toiminnan tehokkuutta ja talouden hallinnan kurinalaisuutta.
On ollut ilo nähdä, miten innostunut ja sitoutunut johto ja
henkilöstö ovat yhdessä vahvistaneet yhteistyöhenkeä ja
tehostaneet toimintaa. Rahoituksen kiristymisestä huolimatta korkeasta taiteellisesta tasosta ja luovuudesta ei ole
tingitty, ei niissäkään projekteissa, joiden tarkoituksena
on ollut löytää uusia yleisöjä ja tarjota ooppera- ja balettitaidetta mahdollisimman monille erilaisille ryhmille.
Haluan koko hallituksen puolesta kiittää erinomaisesta toiminnasta ja tuloksista kaikkia Kansallisoopperan ja -baletin
työhön osallistuneita. On ollut suuri etuoikeus saada olla
mukana tämän upean taidelaitoksen toiminnassa.
Yli 100-vuotisen historiansa aikana Kansallisooppera ja
-baletti on usein hoitanut kansallisen identiteetin vahvistajan tehtäväänsä monenlaisissa myllerryksissä. Osin nämä
myllerrykset ovat olleet ympäristöstä tulevia, osin sisäisiä
toimintakriisejä. On nähtävissä, että ympäristöjohteiset
myllerrykset jatkuvat ja jopa vahvistuvat, ja siksi on tärkeää, että Kansallisooppera ja -baletti vahvistaa edelleen
sisäistä innostustaan ja yhteistyökykyään sekä toimintansa
joustavuutta ja tehokkuutta. Vain siten se pystyy lisäänty-
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vissä ulkoisissa paineissa huolehtimaan kansallisista velvollisuuksistaan ja eritoten edistämään ja kehittämään ooppera- ja balettitaidetta.
Ulkoisista paineista haluan nostaa esiin kaksi trendiä.
Ensimmäinen on yhteiskunnan viihteellistyminen ja koveneva kilpailu yhä lyhytjänteisemmässä digitalisoituvassa
maailmassa. Toinen on julkisen rahoituksen kiristyminen ja
vaatimukset yksityisen rahoituksen kasvattamisesta.
Yhteiskunnan viihteellistymiseen ja kovenevaan kilpailuun
Kansallisoopperan ja -baletin on kyettävä vastaamaan
osoittamalla korkealaatuisen taiteen arvon ja merkityksen
koko yhteiskunnan hyvinvoinnille. Uusiutumalla ja uusien
yleisöryhmien innostavalla kohtaamisella se vastaa niin
vanhoissa kuin uusissakin kanavissa odotuksiin olla koko
kansaa palveleva kulttuurilaitos.
Kansallisoopperalla ja -baletilla on tarve ja myös kyky jatkaa innovatiivisesti sekä sisäistä tehostamista että ulkoisen
yksityisen rahoituksen etsimistä. Sisäisen kustannuskurin
ja tehostamisen tiellä ei ole enää kovin paljoa saavutettavissa ilman, että kansallisesta perustehtävästä jouduttaisiin
oleellisesti tinkimään, joten painopisteen tulee väistämättä
olla yksityisen rahoitusosuuden vahvistamisessa.
Haluan samalla kuitenkin korostaa, että Suomen kaltaisessa korkean veroasteen ja suhteellisen pienten tuloerojen maassa on mahdotonta kuvitella Kansallisoopperan
ja -baletin rahoituksen onnistumista hyvin merkittävissä
määrin yksityisellä rahoituksella. Tällaisen pyrkimyksen
vaarana olisi, että nyt koko kansan ulottuvilla olevat ooppera ja baletti muuttuisivat elitistisiksi taiteiksi, joista vain
hyvin varakkailla olisi mahdollisuus nauttia – ja silloinkin
todennäköisesti lähinnä ulkomaisissa taidelaitoksissa.
Sirkka Hämäläinen-Lindfors, hallituksen puheenjohtaja
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Ovela Kettu: Hanna Rantala

Yleisöä
vauvasta
vaariin

HELSINGIN
ALEKSANTERINKADUN
PERINTEISESSÄ JOULUKADUN
AVAJAISPARAATISSA OLI
MUKANA LUMIKUNINGATAR
-BALETIN HAHMOJA.
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Kansallisooppera ja -baletti tänään

Koko Suomen palveluksessa

Kansallisooppera ja -baletti on kansallinen taidelaitos ja korkean kansainvälisen tason ooppera- ja balettitalo. Suomen
ainoana ammatillisena ooppera- ja balettitalona haluamme
tarjota monipuolista ohjelmistoa, josta kaikki voivat löytää
itseään kiinnostavia vaihtoehtoja. Klassikkojen tuoreiden
tulkintojen lisäksi esitämme myös uusia, omaa aikaamme
peilaavia teoksia.
Päätehtävämme on tarjota mahdollisimman korkeatasoisia ooppera- ja balettielämyksiä ja niiden kautta koskettaa monipuolisesti erilaisia yleisöjä ja palvella koko
ympäröivää yhteiskuntaa. Vaikka toimintamme ytimen
muodostavat oopperatalossa nähtävät esitykset, meidän
on tärkeää tavoittaa yleisöjä myös talon ulkopuolella ja olla
läsnä koko Suomessa.
Toimintaamme ohjaa Suomen kansallisooppera ja -baletti
sr -niminen säätiö.
Vuonna 2015 tuotimme 562 esitystä, joista vajaat 200 päänäyttämölle. Lisäksi oopperatalon pienellä näyttämöllä,
Alminsalissa, sekä lämpiöissä oli aiempien vuosien tapaan
mahdollista kuulla konsertteja, kokea lapsille ja nuorille
suunnattuja esityksiä ja tavata oopperoiden ja balettien
tekijöitä ilmaisissa yleisötilaisuuksissa. Kuukausipalkkaisia
työntekijöitä palveluksessamme on noin 530, minkä lisäksi
talossa työskentelee vuosittain noin 900 vierailijaa eri tehtävissä.

yleisökenraalit, avoimet pääharjoitukset ja muut ilmaistapahtumat). Maksuttomien esitysten katsojamäärä muodosti kuitenkin vain 22 % kaikkien esitysten katsojista, sillä
monet maksuttomista tapahtumista ovat pienille ryhmille
suunnattuja.
Vuonna 2015 kehitimme toimintaamme edelleen tavoitteenamme mahdollisimman korkea taiteellinen taso ja toiminnallinen erinomaisuus. Haastavan taloudellisen tilanteen
vuoksi pyrkimys kustannustehokkuuteen ja oman rahoitusosuuden kasvattamiseen ohjasivat toimintaamme monin eri
tavoin.
Vuoden aikana järjestimme maksullisia ja maksuttomia
esityksiä kotimaassa yhteensä 24 paikkakunnalla, ja esityksistä 18 % oli oopperatalon ulkopuolella. Yhteensä maksullisia ja maksuttomia esityksiä seurasi noin 279 800 katsojaa,
joista talon ulkopuolella olevissa esityksissä oli noin 39 900
katsojaa. Kun tähän lisätään erilaiset yleisötyö- ja muut
projektit, oli kävijöitä kaiken kaikkiaan 298 600.

Yhteiskunta tukee ooppera- ja balettitaidetta, jotta jokaisella suomalaisella olisi mahdollisuus nauttia esityksistä.
Vuonna 2015 toimintamme rahoituksesta noin 68 % tuli
opetus- ja kulttuuriministeriön kautta veikkausvoittovaroista, 9 % pääkaupunkiseudun kunnilta Helsingiltä,
Espoolta, Vantaalta ja Kauniaisilta sekä 23 % mm. lipputuloista
ja sponsoriyhteistyöstä. Julkisen ja yksityisen tuen turvin
voimme pitää lippujemme hinnat maltillisina. Vuoden 2015
esityksistä peräti 52 % oli kokonaan maksuttomia (mm.
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Muumipeikko ja pyrstötähti

Nürnbergin mestarilaulajat

Nenä
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OHJELMISTOSSA JOKAISELLE JOTAKIN

Kannamme osaltamme vastuuta suomalaisen kulttuurin
uudistamisesta ja kehittämisestä. Huolehdimme tästä
muun muassa tilaamalla uusia teoksia sekä tarjoamalla aina
uusille taiteilijapolville kasvun ja kehittymisen mahdollisuuksia. Vuonna 2015 ensi-iltansa sai ohjelmistossamme
kaksi kotimaista kantaesitystä, Jean Sibeliuksen juhlavuoden kunniaksi tuotettu Tero Saarisen Kullervo Sibeliuksen
musiikkiin sekä Tuomas Kantelisen säveltämä ja Kenneth
Greven koreografioima Pieni merenneito. Myös Kaija Saariahon monologiooppera Émilie sai Suomen kantaesityksensä. Lisäksi valmistauduimme Eicca Toppisen ja Perttu
Kivilaakson säveltämän Indigo-oopperan kantaesitykseen.
Muita oopperavuoden ensi-iltojamme olivat Leoš Janáčekin
Ovela kettu, Richard Wagnerin jättimäinen Nürnbergin
mestarilaulajat sekä Dmitri Šostakovitšin vallankumouksellinen Nenä, yksi 1900-luvun oopperan omaperäisimmistä teoksista.
Maailman menestynein musikaali, Andrew Lloyd Webberin Oopperan kummitus, nähtiin syyskuussa ensimmäistä
kertaa Suomessa. Maailmalla on useimmiten esitetty alkuperäisen Lontoon-version mukaista tuotantoa. Me saimme
viidentenä teatterina maailmassa luvan tehdä kokonaan
uuden tuotannon. Teoksen tuotantoon osallistui myös
Göteborgin ooppera, jossa esitykset jatkuvat syksyllä 2017.
Balettimme kevätkauden huipensi Jorma Elon palkittu
Kesäyön unelma, maailmalla menestyneen suomalaiskoreografin ensimmäinen kokoillan baletti. Tove Janssonin
tarinaan perustuva Muumipeikko ja pyrstötähti -baletti
sai kantaesityksensä maaliskuussa Alminsalissa. Tähän
kaikkien aikojen ensimmäiseen muumibalettiin koreografian laati Anandah Kononen ja musiikin Panu Aaltio.
Danske Bankin tuella teimme kotimaassa jo perinteisen
Baletin kesäkiertueen: maksuttomia esityksiä Vaasassa,
Turussa, Tampereella, Lahdessa, Jyväskylässä ja Kuopiossa seurasi noin 10 500 katsojaa. Järjestimme myös kaksi
Baletti All Stars -iltaa Helsingin jäähallissa ja Oulun Ouluhallissa. Yhteistyömme VR:n kanssa mahdollisti matkan
Helsingistä Ouluun omalla erikoisjunalla. Kansallisbaletti
kylässä -kiertue tarjosi Jyväskylässä, Imatralla ja Turussa
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esityksen lisäksi paikallisille harrastajille mahdollisuuden
harjoitella ammattitanssijoiden kanssa.
Monipuoliseen konserttitoimintaamme sisältyi mm. ilmaisia konsertteja sekä senioreille suunnattuja Oopperan
teetansseja päälämpiössä, mutta myös useita vierailuja
niin pääkaupunkiseudulla kuin muuallakin Suomessa. Benjamin Brittenin War Requiem esitettiin Helsingin musiikkitalossa yhteistyössä Helsingin juhlaviikkojen kanssa, ja
orkesterimme vieraili samalla ohjelmalla myös Lahden
Sibeliustalossa. Kuoromme 70-vuotisen toiminnan juhlinta
huipentui päänäyttämöllämme kahteen Suureen kuorogaalaan, joista toinen nähtiin myös suorana lähetyksenä
YLE Teemalla.
Päänäyttämömme alkuperäinen sähköinen äänijärjestelmä
uusittiin kesällä. Suurin osa ooppera- ja balettiteoksista
esitetään akustisesti, mutta myös sähköistä äänentoistoa
ja äänitehosteita tarvitaan. Korkeatasoinen uusi äänijärjestelmä tarjoaa rikkaan ja vaikuttavan äänimaiseman esimerkiksi nykytanssiesityksissä tai musikaaleissa.
Vuoden 2015 aikana toteutimme mittavan verkkopalvelun kehityshankkeen. Sen tuloksena otimme vuoden 2016
alussa käyttöön uusitun verkkosivuston ja uuden suoratoistojärjestelmän, jotka mahdollistavat monipuolisten
digitaalisten sisältöjen jakamisen. Suoratoistojärjestelmä
sisältää kuusi robottikameraa, joilla päänäyttämön esityksiä lähetetään suorana tai tallenteina. Verkkopalvelussamme olevan virtuaalinäyttämö Stage24:n kautta tarjoamme näitä esityksiämme katsottaviksi milloin tahansa
koko Suomessa. Useiden kokonaisten esitysten lisäksi
Stage24 tarjoaa myös taustoittavaa ja tunnelmaan virittävää materiaalia harjoituksista ja kulissien takaa. Kaikki
materiaali on tarjolla ilmaiseksi.
YLEISÖTYÖ JATKUI MONIPUOLISENA

Yleisötyö, jota olemme tehneet 1990-luvun alkupuolelta
lähtien, on ooppera- ja balettiproduktioiden ohella kolmas keskeinen ja strategisesti tärkeä toimintamuotomme.
Yleisötyön tavoitteena on tarjota taide-elämyksiä ihmisille,
jotka ovat vakiintuneiden toimintamuotojemme ulottumattomissa.
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Yleisötyöhön kuuluvat erityisryhmille suunnatut esitykset,
osallistava taiteellinen toiminta sekä erityisosaamiseemme
liittyvä täydennyskoulutus. Yleisötyön linjoista vastaavat taiteelliset johtajamme, ja kaikissa sen muodoissa on
tavoitteena sama korkea taiteellinen laatu kuin päänäyttämön esityksissä. Vuonna 2015 yleisötyöhön kuuluvia esityksiä ja projekteja oli oopperatalon lisäksi usealla paikkakunnalla eri puolilla Suomea.
Jean Sibeliuksen juhlavuosi oli vahvasti esillä myös toiminnassamme lasten kanssa. Sekä uusi koululaisooppera
että Helsingin koulujen neljäsluokkalaisille tarjottu konserttituotanto tekivät Sibeliusta tutuksi lapsille. Alakouluoppilaiden ja oopperan ammattilaisten yhteistyönä syntynyttä
kuudetta koululaisoopperaa Jannen salaisuus esittivät
syksyn aikana 21 koulun oppilaat 16 paikkakunnalla eri
puolilla Suomea. Tässä Sibeliuksen lapsuudesta kertovassa
oopperassa 5.–6.-luokkalaiset esiintyivät oopperalaulajien
rinnalla. Sibeliuksen orkesteriteoksia ja Roald Dahlin Tynkätyiset-tarinan yhdistävän Satumainen Sibelius -tuotannon puolestaan tarjosimme noin 4000 koululaiselle opettajineen. Konsertin ohella tuotantoon kuului musiikkia,
kuvataidetta ja draamaa käsitteleviä työpajoja.
Tiedekeskus Heurekassa esitettiin syksyllä fysiikan ilmiöitä
tutuin oopperasävelin avaava, erityisesti koululaisryhmille
suunnattu esitys Tohtori Akustiikka ja kadonnut ääni.
Oopperaesitystä täydensivät sen teemoihin tarkemmin
perehdyttävät työpajat.
Pääkaupunkiseudun 1.–2.-luokkalaisia poikia innostettiin 19 eri koulussa baletin pariin Balettienergiaa pojille!
-hankkeessa. Kansallisbaletin ja Pienen Suomalaisen Balettiseurueen yhteiset So You Think You Can Muuv? -tanssityöpajat puolestaan innostivat 32 koulun 6.-luokkalaisia
liikkumaan ja tanssimaan omilla ehdoillaan. Tuhannet koululaiset, opiskelijat ja muut erityisryhmät seurasivat oopperoiden ja balettien pääharjoituksia ja osallistuivat teoskohtaisiin työpajoihin.
Lisäksi Lasten taidetuokioihin osallistui 1 178 lasta ja maksuttomiin Vauvojen taidetuokioihin 3 309 vauvaa vanhempineen. Oopperan teetansseihin osallistui maksutta
noin 4 150 seniori-ikäistä tanssin ystävää, ja musiikki- ja
tanssiesityksiä vanhuksille ja pitkäaikaissairaille järjestettiin pääkaupunkiseudulla eri hoivalaitoksessa yhteensä
809 katsojalle ja kuulijalle. Lisäksi oopperatalolta suoratoistettuihin Oopperan teetansseihin osallistui eri puolilla
Suomea 900 hoivakotien asukasta. Vähemmistöryhmistä
otimme erityisesti huomioon viittomakieliset, joille tulkattiin Don Pasquale -oopperan esityksiä.
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YLEISÖTYÖN OSA-ALUEET:

•
•
•
•

Esitykset erityisryhmille
Osallistava taiteellinen toiminta
Koulutus
Tapahtumat

UUTENA YHTEISTYÖMUOTONA EUROOPPALAINEN
VERKKOPALVELU THE OPERA PLATFOM

Vuoden 2015 merkittävin kansainvälinen yhteistyöavaus
oli eurooppalainen verkkopalvelu, The Opera Platform.
Mukaan hankkeeseen hyväksyttiin Kansallisoopperan ja
-baletin lisäksi 14 eurooppalaista oopperataloa, mm. Royal
Opera House, Madridin Teatro Real ja Berliinin Komische
Oper. Nämä talot aloittivat toukokuussa valikoitujen esitystensä maksuttoman lähettämisen verkon välityksellä
osoitteessa www.theoperaplatform.eu. Meidän ohjelmistostamme ensimmäisenä tuli nähtäväksi Kullervo. Oopperaesitysten lisäksi The Opera Platform tarjoaa mm.
haastatteluja ja tietoa Euroopan oopperataloista. Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat eurooppalaisten oopperatalojen järjestö Opera Europa sekä kulttuurikanava
ARTE, ja projekti on saanut tukea Euroopan yhteisön
Creative Europe -ohjelmasta sekä EBU:lta.
Vuoden aikana Kansallisoopperassa ja -baletissa vieraili
aiempien vuosien tapaan lukuisia kansainvälisiä taiteilijoita. Aktiivista yhteistyötä muiden ooppera- ja balettitalojen kanssa teimme muun muassa Opera Europa -järjestön
sekä Pohjoismaiden ja Baltian oopperan- ja baletinjohtajien
kesken. Myös kokonaisten produktioiden vuokraaminen,
ostaminen ja tuottaminen yhteistyössä muiden ooppera- ja
balettitalojen kanssa kuuluvat toimintatapoihimme. Näyttämöllämme nähtiin kolme muualta vuokrattua tai ostettua produktiota, ja Tokiossa nähtiin kaksi meidän tuotantoamme, mm. Wagnerin Reininkulta.
Tahdomme vaalia yhteyttä myös muiden taidekentän toimijoiden kanssa. Vuonna 2015 järjestimme tapahtumia
yhteistyössä useiden eri festivaalien ja taideorganisaatioiden kanssa. Näiden kumppaneiden joukossa olivat muun
muassa Yle, Musica nova Helsinki -festivaali, Helsingin
juhlaviikot, Kuopio Tanssii ja Soi, PianoEspoo, Urkuyö
ja aaria, Tero Saarinen Company, Virpi Pahkinen Dance

						

KANSALLISOOPPERA JA -BALETTI • VUOSIKERTOMUS 2015

Emilie: Camilla Nylund
Kullervo:Samuli poutanen

VUODEN 2015 MERKITTÄVIN
KANSAINVÄLINEN
YHTEISTYÖAVAUS OLI
EUROOPPALAINEN
VERKKOPALVELU, THE OPERA
PLATFORM, JOSSA OVAT
KANSALLISOOPPERAN JA
-BALETIN LISÄKSI MUKANA
MM. ROYAL OPERA HOUSE JA
BERLIININ KOMISCHE OPER.
Maria Baranova, Florian Modan
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Kenneth Greve: Pieni merenneito

Kullervo: Johanna Rusanen-Kartano

KULLERVO
ESITETTIIN SUORATOISTONA
THE OPERA PLATFORMILLA.
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Oopperan kummitus

Nürnbergin mestarilaulajat

Oopperan kummitus: Ville Rusanen

Jannen salaisuus

Company, Suomalainen Kamariooppera, Taideyliopiston
Sibelius-Akatemia, Radion sinfoniaorkesteri, Helsingin
kaupunginorkesteri, Musiikkitalo, Tiedekeskus Heureka, Sibeliustalo, Pyhäniemi 2015 sekä valikoidut tanssioppilaitokset ja
musiikkioppilaitokset.
Kutsumme joka vuosi Alminsaliin esiintymään vapaan
kentän ooppera- ja tanssiseurueita, ja vuonna 2015 vuorossa olivat Suomalainen Kamariooppera ja Virpi Pahkinen
Dance Company. Tuotannoissamme esiintyi vuoden aikana
kymmenittäin vapaan kentän taiteilijoita, ja myös lukuisat
eri alojen opiskelijat ovat saaneet oppia ooppera- ja balettiproduktioissamme ja työpajoissamme työskentelemällä.
Vuoden 2014 alussa voimaan tullut nelivuotinen tallennesopimus taiteellisten ryhmien kanssa on merkittävä. Sopimuksen ansiosta ooppera- ja balettiesityksiämme voidaan
televisiointeina, radiointeina, suoratoistoina, levytyksinä ja
DVD-taltiointeina saattaa entistä laajemman yleisön ulottuville sekä koko Suomessa että kansainvälisesti. Ylen kanssa
vuonna 2014 solmimamme kolmen ja puolen vuoden mittainen yhteistyösopimus sisältää yhden radio- ja yhden televisiotaltioinnin vuosittain. Vuonna 2015 kuultiin Yle Radio 1:llä
Dreamland & The Raven -ilta, Saariahon Émilie-ooppera,
Brittenin War Requiem sekä Urkuyö ja Aaria -festivaalin
konsertti. Yle Teema puolestaan välitti Saarisen Kullervon,
Suuren kuorogaalan sekä Greven Lumikuningattaren
esitykset. Suoratoistona The Opera Platformilla ja ARTE
Concert -sivustolla nähtiin Kullervo, ARTE Concert -sivustolla myös Suuri kuorogaala. DVD:nä ilmestyi aiemmin
taltioitu Sallisen Kuningas Lear -ooppera. Lisäksi keväällä
2015 Finnkinon elokuvateatterit välittivät Lumikuningatarbaletin taltiointia kymmenellä eri paikkakunnalla.
VIESTINNÄN KEHITTÄMISEN PAINOPISTE
DIGITAALISISSA PALVELUISSA

Tärkeä roolinsa eri yleisöjemme tavoittamisessa on viestinnällä, jonka kehittämisessä olemme viime vuosina keskittyneet erityisesti uusien digitaalisten palvelujen luomiseen
ja tarjoamiseen. Asiakaskeskeinen digitaalinen markkinointimme on viime vuosina saanut uusia, tuloksellisia muotoja.
Tärkeänä apuna tässä ovat olleet uudistettu asiakashallintajärjestelmämme sekä segmentointitutkimukseen ja kerätyn
asiakastiedon analysointiin perustuva entistä parempi asiakastuntemuksemme. Vuonna 2015 panostimme onnistuneesti eri sidosryhmien palvelemiseen sosiaalisen median
kanavissa, ja uusi verkkopalvelumme otettiin käyttöön tammikuussa 2016.

KANSALLISOOPPERA JA -BALETTI • VUOSIKERTOMUS 2015

ASIAKASPALAUTE EDELLEEN ERINOMAISTA

Toimintamme taiteellista tasoa mitataan seuraamalla asiakaspalautetta, median arvioita ja sosiaalisessa mediassa käytävää keskustelua. Aiempien vuosien tapaan yleisö on
antanut meille eri kanavien kautta runsaasti palautetta ja
käy vilkasta keskustelua kanssamme. Esityksistä ja asiakaspalvelusta olemme saaneet lähes yksinomaan positiivista
palautetta. Oheispalveluihin liittyen on tullut myös jonkin
verran kritiikkiä, jonka pohjalta kehitämme näitä palveluita
jatkuvasti.

KANSALLISOOPPERAN JA -BALETIN
TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT

1. KORKEA TAITEELLINEN TASO
- kaikessa sisäisessä ja ulkoisessa
toiminnassa korkeaan laatuun
tähtääminen
2. YHTEISTYÖ
- avoin, rakentava ja kunnioittava
vuorovaikutus kaikilla tasoilla
- rakentava ja aktiivinen yhteistyö sekä
kotimaisten että kansainvälisten taidealan
toimijoiden kanssa
3. VASTUULLISUUS
- yleisön ja koko yhteiskunnan
ja vaikeasti saavutettavissa olevien
yleisöjen palvelemisessa
- tavoitteiden saavuttamisessa
rakentavalla sisäisellä kriittisyydellä
ja ulkoisella lojaalisuudella
- ympäristön suojelemisessa
- henkilöstön työhyvinvoinnista
ja osaamisesta huolehtimisessa
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ooppera
Leoš Janáček
OVELA KETTU
Ensi-ilta 23.1.2015
Musiikinjohto Dalia Stasevska
Ohjaus Immo Karaman
Koreografia Fabian Posca
Visuaalinen kokonaisilme Klaus Haapaniemi
Lavastuksen ja puvustuksen toteutus Mark Väisänen
Valaistus Immo Karaman, Matti Leinonen
Rooleissa mm. Jaakko Kortekangas / Ville Rusanen, Hanna
Rantala / Kaisa Ranta, Mari Palo / Hanna-Leena Haapamäki

Poul Ruders, Toshio Hosokawa
DREAMLAND & THE RAVEN
Ensi-ilta 10.2.2015 Alminsali
DREAMLAND
Solisti Anna-Kristiina Kaappola
THE RAVEN
Musiikinjohto Diego Masson
Ohjaus Zaida Bergroth
Lavastus, valaistus- ja videosuunnittelu Ville Seppänen
Puvut Deepa Panchamia
Roolissa Virpi Räisänen
Yhteistyössä Musica nova Helsinki -festivaalin kanssa
Richard Wagner
NÜRNBERGIN MESTARILAULAJAT
Ensi-ilta 13.3.2015
Musiikinjohto Michael Güttler
Ohjaus Harry Kupfer
Lavastus Hans Schavernoch
Puvut Yan Tax
Valaistus Jürgen Hoffmann
Koreografia, apulaisohjaaja Derek Gimpel
Rooleissa mm. Ralf Lukas, Jyrki Korhonen, Michael Kraus,
Mika Pohjonen, Tuomas Katajala, Tiina-Maija Koskela
Zürichin oopperan tuotanto

Kaija Saariaho
ÉMILIE
Ensi-ilta 2.4.2015
Musiikinjohto André de Ridder
Ohjaus Marianne Weems
Videosuunnittelu Austin Switser
Lavastus Neal Wilkinson
Äänisuunnittelu Dan Dobson
Valaistus Allen Hahn
Puvut Claudia Stephens
Roolissa Camilla Nylund
Spoleton festivaalin tuotanto

Nenä: Jyrki Korhonen, Pauliina Linnosaari

Andrew Lloyd Webber
OOPPERAN KUMMITUS
Ensi-ilta 4.9.2015
Musiikinjohto Nick Davies / Kurt Kopecky
Ohjaus Tiina Puumalainen
Lavastus Teppo Järvinen
Puvut Marjaana Mutanen
Koreografia Osku Heiskanen
Valaistus Timo Alhanen
Äänisuunnittelu Andreas ”Stanley” Lönnqvist, Sakari Kiiski
Rooleissa mm. Sofie Asplund / Hanna-Liina Võsa,
Ville Rusanen / Ilkka Hämäläinen, Tero Harjunniemi /
Olli Tuovinen
Dmitri Šostakovitš
NENÄ
Ensi-ilta 20.11.2015
Musiikinjohto Michael Güttler
Ohjaus Peter Stein
Uusintaohjaus Georg Rootering
Lavastus Ferdinand Wögerbauer
Puvut Anna Maria Heinreich
Valaistus Joachim Barth
Koreografia Lia Tsolaki
Rooleissa mm. Vladimir Samsonov, Andrei Popov,
Leonid Bomshteyn
Zürichin oopperan tuotanto
Johann Strauss
LEPAKKO (ensi-ilta 2014)
Musiikinjohto Kurt Kopecky, Ohjaus Marco Arturo Marelli
Rooleissa mm. Michael Kraus, Alexandra Reinprecht /
Miina-Liisa Värelä, Jaakko Kortekangas, Claudia Goebl /
Hanna Rantala
Giacomo Puccini
LA BOHÈME (2014)
Mikhail Agrest, Katariina Lahti
Rooleissa mm. Daniel Johansson, Marjukka Tepponen,
Vladislav Sulimsky

Giuseppe Verdi
AIDA (2010)
Michael Güttler, Georg Rootering
Rooleissa mm. Veronika Dzhioeva, Lilli Paasikivi,
Mika Pohjonen
Giacomo Puccini
TOSCA (1995)
Modestas Pitrenas, Siegwulf Turek
Rooleissa mm. Claire Rutter, Najmiddin Mavlyanov, Lucio
Gallo

Gaetano Donizetti
DON PASQUALE (2013)
Marco Boemi, Tuomas Parkkinen
Rooleissa mm. Roberto de Candia, Leon Košavić, Leonardo
Ferrando, Irina Dubrovskaya

Jules Massenet
THAÏS (2013)
Patrick Fournillier, Nicola Raab
Rooleissa mm. Veronika Dzhioeva, Tommi Hakala, Mika
Pohjonen

Claudio Monteverdi
POPPEAN KRUUNAUS
Ensi-ilta 25.9.2015 Alminsali
Suomalainen Kamariooppera, Helsingin Barokkiorkesteri

OOPPERAN LEFFABRUNSSI
15.2.2015 Verdi: Kohtalon voima (Baijerin valtionooppera)
25.10.2015 Verdi: Rigoletto (Yle/Suomen kansallisooppera)
13.12.2015 Händel: Saul (Glyndebournen oopperafestivaali)
Alminsalin lämpiö

baletti
Tero Saarinen
KULLERVO
Kantaesitys 13.2.2015
Musiikki Jean Sibelius
Musiikinjohto Jukka-Pekka Saraste / Harri Karri
Lavastus, valaistus ja projisoinnit Mikki Kunttu
Screen-suunnittelu Mikko Linnavuori
Puvut Erika Turunen
Rooleissa mm. Pekka Louhio (vier.) / Samuli Poutanen,
Johan Pakkanen / David Scarantino (vier.), Johanna
Nuutinen / Terhi Räsänen
Laulurooleissa Johanna Rusanen-Kartano / Ann-Marie
Heino, Ville Rusanen / Jaakko Kortekangas
Yhteistyössä Tero Saarinen Companyn kanssa
Jorma Elo
KESÄYÖN UNELMA
Ensi-ilta 24.4.2015
Musiikki Felix Mendelssohn Bartholdy
Musiikinjohto Pietro Rizzo
Lavastus ja puvut Sandra Woodall
Valaistus Linus Fellbom
Rooleissa mm. Rebecca King / Tiina Myllymäki, Michal
Krčmář / Sergei Popov, Samuli Poutanen / Frans Valkama,
Eun-Ji Ha / Elena Ilyina, Linda Haakana / Petia Ilieva, Ilja
Bolotov / Florian Modan, Johan Pakkanen /
Tuukka Piitulainen

Anandah Kononen
MUUMIPEIKKO JA PYRSTÖTÄHTI
Kantaesitys 6.3.2015 Alminsali
Musiikki (äänite) Panu Aaltio
Äänitteen musiikinjohto Harri Karri
Lavastus ja projisoinnit Samuli Juopperi
Puvut Anna Kontek
Valaistus Mika Haaranen
Rooleissa mm. Florian Modan / Jani Talo, Mai Komori /
Daria Makhateli / Desislava Stoeva, Ilja Bolotov / Asla
Jääskeläinen, Stanislav Beljajevski / Evaldas Bielinis,
Maria Baranova / Tiina Myllymäki / Lucie Rákosníková,
Wilfried Jacobs / Sergei Popov

Patrice Bart (Petipan mukaan)
DON QUIJOTE (1995)
Musiikki Ludvig Minkus, Musiikinjohto Aivo Välja
Rooleissa mm. Maria Baranova / Eun-Ji Ha /
Edita Raušerová / Desislava Stoeva, Michal Krčmář /
Sergio Torrado / Frans Valkama, Thibault Monnier /
Ville Mäki, Petia Ilieva / Daria Makhateli / Tiina Myllymäki,
Tuukka Piitulainen / Sergei Popov / Nicholas Ziegler,
Salla Eerola / Elena Ilyina / Claire Voss, Ilja Bolotov /
Antti Keinänen / Nikolas Koskivirta / Frans Valkama
Javier Torres
KAUNOTAR JA HIRVIÖ (2014)
Musiikki Ottorino Respighi, Gioachino Rossini, J. S. Bach,
Sergei Rahmaninov
Musiikinjohto Pietro Rizzo
Rooleissa mm. Eun-Ji Ha / Linda Haakana, Michal Krčmář /
Frans Valkama, Anna Sariola / Claire Voss, Anna Konkari /
Lucie Rákosníková

Kesäyön unelma

Kenneth Greve
PIENI MERENNEITO
Kantaesitys 23.10.2015
Musiikki Tuomas Kantelinen
Musiikinjohto Robert Reimer
Lavastus takis
Puvut Erika Turunen
Valaistus Kalle Ropponen
Projisoinnit Jouka Valkama
Naamiointi Virpi Ketko
Dramaturgia ja tekstit Kenneth Greve
Dramaturginen yhteistyö ja suomenkieliset tekstit
Juhani Koivisto
Rooleissa mm. Eun-Ji Ha / Tiina Myllymäki /
Lucie Rákosníková, Ilja Bolotov / Michal Krčmář / Sergei
Popov, Salla Eerola / Rebecca King / Desislava Stoeva,
Ville Mäki / Teemu Tainio / Nicholas Ziegler, Kailey Kaba /
Rebecca King / Terhi Räsänen, Jani Talo /
Maksim Tšukarjov / Nicholas Ziegler, Anna Konkari /
Anandah Kononen

baletti
John Cranko
ONEGIN (2000)
Musiikki Pjotr Tšaikovski
Musiikinjohto Philippe Béran
Rooleissa mm. Salla Eerola / Petia Ilieva / Tiina Myllymäki,
Wilfried Jacobs / Michal Krčmář / Nicholas Ziegler,
Eun-Ji Ha / Linda Haakana / Claire Voss, Ilja Bolotov /
Florian Modan / Sergei Popov, Samuli Poutanen / Jani
Talo / Eemu Äikiö
Wayne Eagling & Toer van Schayk
PÄHKINÄNSÄRKIJÄ JA HIIRIKUNINGAS (2002)
Musiikki Pjotr Tšaikovski
Musiikinjohto Mikhail Agrest
Rooleissa mm. Salla Eerola / Eun-Ji Ha / Tiina Myllymäki /
Yimeng Sun, Ilja Bolotov / Michal Krčmář / Sergei Popov,
Tuukka Piitulainen / Samuli Poutanen / Jani Talo / Frans
Valkama, Henrik Burman / Wilfried Jacobs / Nicholas
Ziegler, Evaldas Bielinis /Jouka Valkama

DANCE ON: KANSALLISBALETIN
TANSSIJOIDEN WORKSHOP
13.5.2015 Alminsali
Emmi Pennanen: Squares and Circles
Anna Sariola: Play to Play
Thibault Monnier: Concerto
Anandah Kononen: Cocina latina
Emrecan Tanis: Moon on the Man
Jouka Valkama: Leijona (A Lion)
Aapo Siikala: It’s a Boy
Virpi Pahkinen
VOLTI SUBITO
29.10.2015 Alminsali
Virpi Pahkinen Dance Company
TANSSIOPPILAITOSTEN BALETTIPALETTI
Suomalaisten tanssioppilaitosten balettikavalkadi
26.4.2015 päänäyttämö
TANSSIOPPILAITOSTEN NYKYTANSSIPALETTI
Suomalaisten tanssioppilaitosten nykytanssikavalkadi
21.11.2015 Alminsali

Balettioppilaitos

KANSALLISBALETTI KYLÄSSÄ
15.2.2015 Jyväskylän kaupunginteatteri
1.3.2015 Kulttuuritalo Virta, Imatra
7.11.2015 Turun konserttitalo

BALETTIOPPILAITOKSEN KEVÄTJUHLA
Marius Petipa: Paquita (osia)
Marius Petipa: Don Quijote (unikuvaelma)
Fornier Ortiz: What Gets Left Behind
Jouka Valkama: Legioona
22.–27.5. Alminsali

BALETTI ALL STARS
23.5.2015 Jäähalli, Helsinki
29.5.2015 Ouluhalli, Oulu
DANSKE BANK ESITTÄÄ:
KANSALLISBALETIN KESÄKIERTUE
3.6.2015 Kauppatori, Vaasa
4.6.2015 Varvintori, Turku
5.6.2015 Keskusaukio, Tampere
8.6.2015 Satama, Lahti
9.6.2015 Lounaispuisto, Jyväskylä
10.6.2015 Sataman lava, Kuopio
Jacopo Godani
SPAZIO-TEMPO
Musiikki 48 Nord (äänite)
12.–13.6.2015 Kuopion Musiikkikeskus
Kuopio Tanssii ja Soi

BALETTIOPPILAITOS ESITTÄÄ:
TANSSIJOIDEN WORKSHOP
30.–31.1. Alminsali
BALETTIOPPILAITOKSEN JOULUJUHLA
10.–18.12.2015 Alminsali
Evaldas Bielinis /Jouka Valkama

Kullervo: Johanna Nuutinen

Vierailut

konsertit

SUURI KUOROGAALA
22.–23.4.2015 päänäyttämö
Kansallisoopperan orkesteri ja kuoro, joht. Michael Güttler
Ohjaus Jere Erkkilä
Lavastus Anna Kontek
Valaistus- ja videosuunnittelu Kimmo Ruskela
Solistit mm. Mika Pohjonen, Jyrki Korhonen
ANDSNES OOPPERALLA
25.10.2015 Päänäyttämö
Yhteistyössä PianoEspoo-festivaalin kanssa
MUSIIKKIA LÄMPIÖSSÄ
Päälämpiö, 11 konserttia
OOPPERAN TEETANSSIT
Päälämpiö, 9 tilaisuutta
TALVITANSSIT
28.2.2015 Oopperatori

OOPPERAN KEVÄT
20.5.2015 Avanti-sali, Porvoo
21.5.2015 Myyrmäen kirkko, Vantaa
Kansallisoopperan orkesteri, joht. Kurt Kopecky
Solistit Hanna-Leena Haapamäki, Katariina Heikkilä
PROMENADIKONSERTTI
27.–28.5.2015 Espan lava, Helsinki
Kansallisoopperan orkesteri, joht. Harri Karri
Solistit Hanna Rantala, Jaakko Kortekangas
YÖLLISIÄ TUNTEITA
31.10.2015 Johanneksen kirkko, Helsinki
Kansallisoopperan orkesteri, joht. Ville Matvejeff
Solistit Anna-Kristiina Kaappola, Niina Keitel, Ville Rusanen
KIRKASTETTU YÖ
6.8.2015 Espoon tuomiokirkko
Kansallisoopperan orkesteri, joht. Ville Matvejeff
Solisti Lilli Paasikivi
Yhteistyössä Urkuyö ja Aaria -festivaalin kanssa
PYHÄNIEMI 2015: KIRKASTETTU YÖ
7.8.2015 Sibeliustalo, Lahti
Kansallisoopperan orkesteri, joht. Ville Matvejeff
Solisti Lilli Paasikivi
Tuotanto Sibeliustalo, Pyhäniemi 2015

BRITTEN: WAR REQUIEM
14.8.2015 Musiikkitalo, Helsinki
Kansallisoopperan orkesteri ja kuoro, joht. Leif Segerstam
Cantores Minores
Solistit Claire Rutter, Jeremy Ovenden, Stephen Gadd
Yhteistyössä Helsingin juhlaviikkojen kanssa
OOPPERAN TEETANSSIT
6.10.2015 Sellosali, Espoo
9.10.2015 Vaskivuoren lukio, Vantaa
KUULE, MINÄ SÄVELLÄN!
Lasten ja nuorten sävellyskonsertti
10.4.2015 Musiikkitalo, Helsinki
Yhteistyössä Musiikkitalon, Helsingin
kaupunginorkesterin, Radion sinfoniaorkesterin,
Sibelius-Akatemian ja New Yorkin filharmonisen
orkesterin kanssa
KONSERTIT JA ESITYKSET HOIVALAITOKSISSA
19 esitystä Espoossa, Helsingissä, Kauniaisissa, Sipoossa
ja Vantaalla

Suuri kuorogaala

Vierailut

ESITYKSET LAPSILLE
JA NUORILLE
Olli Kortekangas
JANNEN SALAISUUS
Koululaisooppera, esiintyjinä 5.–6.-luokkalaiset
ammattimuusikoiden kanssa
Ohjaus Juulia Tapola
Käsikirjoitus Minna Lindgren
Lavastus ja puvut Taina Relander
Valaistus Vesa Pohjolainen
Esiintyjinä Jousenkaaren koulun oppilaat
Kantaesitys 28.3.2015 Alminsali

PARRASVALOISSA ESITTÄÄ:
RAKKAUDEN JUMALAT
12–16-vuotiaiden musiikkiteatteriryhmän
itse valmistama esitys
24.4.–25.4.2015 Alminsali

LEIJONANKESYTTÄJÄ
Lastenooppera 5–8-vuotiaille
18.3.–21.4.2015 parvilämpiö

VAUVOJEN TAIDETUOKIO
Virkistystä vauvoille ja vanhemmille taiteiden parissa
Läpi vuoden, Alminsalin lämpiö

Sara Saviola
FOTOSOPPA
Tanssiteos 6–9-vuotiaille
27.4., 4.5.2015 parvilämpiö

AVOIMIEN OVIEN PÄIVÄ
21.3.2015 oopperatalo

SATUMAINEN SIBELIUS
Musiikkiseikkailu kouluikäisille Roald Dahlin
Tynkätyiset-tarinan pohjalta
Musiikki Jean Sibelius
Musiikinjohto Erkki Lasonpalo
Ohjaus Juulia Tapola
Lavastus ja puvut Anna Kontek
Valaistus Olli-Pekka Koivunen
Kertoja Timo Torikka
7.5.–13.5.2015 päänäyttämö

LASTEN TAIDETUOKIO
Oopperan ja baletin maailmaan tutustuttavat
työpajat 5–6-vuotiaille
Läpi vuoden, päälämpiö

Riku Immonen
AIKALA
Tanssiteos yli 5-vuotiaille
Musiikki Iikka Kotaja
20.1.2015 Valve-halli, Oulu
LEIJONANKESYTTÄJÄ
Lastenooppera 5–8-vuotiaille
7.5.2015 Kannusali, Espoo
TOHTORI AKUSTIIKKA JA KADONNUT ÄÄNI
Fysiikan ilmiöistä kertova ooppera kouluikäisille
Ohjaus Martina Roos
Libretto Martina Roos, Jukka Nykänen
Musiikin sovitus Jukka Nykänen
Visualisointi Tinde Lappalainen
28.9.–6.10.2015 Tiedekeskus Heureka, Vantaa
Yhteistyössä Tiedekeskus Heurekan kanssa

Olli Kortekangas
JANNEN SALAISUUS
Koululaisooppera, esiintyjinä 5.–6.-luokkalaiset
ammattimuusikoiden kanssa
Esitykset syyskaudella: Espoo, Helsinki, Hämeenlinna,
Imatra, Jämsä, Kempele, Kokkola, Lappeenranta, Mikkeli,
Nurmijärvi, Oulu, Pori, Porvoo, Tuusula, Vantaa, Vihti
VAUVOJEN TAIDETUOKIO
Virkistystä vauvoille ja vanhemmille taiteiden parissa
20.11.2015 Lasten ja nuorten kulttuuritalo Vernissa, Vantaa

Parrasvaloissa

Vierailut

Suomen kansallisooppera
ja -baletti sr:n hallituksen
toimintakertomus 2015 ja
tilinpäätös 31.12.2015
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Suomen Kansallisoopperan säätiön nimi muuttui Suomen
kansallisooppera ja -baletti sr:ksi 1.12.2015 uuden säätiölain
tullessa voimaan. Samalla tulivat voimaan lain mukaisiksi
päivitetyt säätiön säännöt. Säätiön nimi muutettiin vastaamaan paremmin säätiön sääntöjen mukaista tarkoitusta.
Suomen kansallisooppera ja -baletti sr:n tarkoituksena on
ylläpitää maassamme valtakunnallista ooppera- ja balettiteatteria, Kansallisoopperaa ja -balettia.
Säätiön toimintavuoden 2015 keskeinen tavoite oli oman
rahoitusosuuden kasvattaminen, mihin pyrittiin mm. tarjoamalla houkutteleva ohjelmistokokonaisuus, kehittämällä
joustavaa hinnoittelua sekä luomalla edellytyksiä varainhankinnan ja kumppanuusyhteistyön kehittämiselle. Kokonaan uutta yleisöä tavoiteltiin ennen kaikkea syksyllä 2015
ensi-iltansa saaneella Oopperan kummitus -musikaalilla.
Säätiön oma rahoitusosuus kasvoi 20,8 %:sta 22,7 %:iin,
ja Oopperan kummituksen loppuunmyytyjen esitysten
yleisöstä noin kolmannes oli oopperatalossa ensimmäistä
kertaa. Varainhankinnan ja kumppanuusyhteistyön kehittämisessä edettiin tekemällä päätös vuoden 2016 alussa
toimintansa aloittaneen varainhankintatiimin käynnistämisestä.

ESITYSTOIMINTA

Kansallisooppera ja -baletti tuotti vuonna 2015 neljä ooppera- ja kolme balettiensi-iltaa sekä yhden musikaaliensi-illan
päänäyttämölle. Ensi-iltojen lisäksi päänäyttämöllä nähtiin
12 muuta omaa ooppera- ja balettiproduktiota (12 produktiota vuonna 2014). Maksullisia esityksiä oli päänäyttämöllä
162 (153), Alminsalissa 46 (31) ja oopperatalon ulkopuolella
30 (33). Kaikki esityspaikat mukaan luettuina maksullisten
esitysten määrä oli 267 (245).
Maksullisia esityksiä seurasi yhteensä 218 591 katsojaa
(189 981), jotka täyttivät nämä esitykset 88-prosenttisesti
(84 %). Päänäyttämön esitysten täyttöaste oli 91 % (85 %).
Maksuttomia esityksiä, kuten yleisökenraaleja, avoimia
pääharjoituksia ja muita ilmaistapahtumia, oli vuonna 2015
kaikkiaan 295, ja niihin osallistui yhteensä noin 61 200 katsojaa (223 esitystä ja noin 51 600 katsojaa). Maksullisten ja
maksuttomien esitysten kokonaismäärä oli näin ollen 562
(468).
Kansallisoopperan ja -baletin monipuolinen yleisötyö
tavoittaa kaiken ikäisiä ihmisiä ympäri Suomen. Yleisötyö
käsittää osallistavaa taiteellista toimintaa, erityisryhmille
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suunnattuja baletti- ja oopperaesityksiä, tapahtumia sekä
täydennyskoulutusta jo ammatissa toimiville. Vuonna 2015
erilaisiin yleisötyö- ja muihin projekteihin osallistui 8 690
henkilöä, ja muihin yleisötilaisuuksiin (teosesittelyt, taiteilijatapaamiset, avoimien ovien päivä) sekä opastetuille
kiertokäynneille noin 6 600 henkilöä.
Kaiken kaikkiaan Kansallisoopperan ja -baletin järjestämiin
esityksiin ja muihin tilaisuuksiin osallistui vuonna 2015 noin
298 000 kävijää (noin 257 100).
VIERAILUT JA MUUT YLEISÖKONTAKTIT

Vuoden 2015 aikana esiinnyttiin aiempien vuosien tapaan
runsaasti myös oopperatalon ulkopuolella. Maksullisia
ja maksuttomia esityksiä oli kotimaassa kaikkiaan 23 (27)
paikkakunnalla, ja 103:a (75:tä) vierailuesitystä seurasi yhteensä
noin 39 900 (34 800) katsojaa.
Merkittävää vuonna 2015 oli digitaalisesti välitettyjen
esitysten katsojien suuri määrä. Radioituja, televisioituja,
elokuvateattereissa välitettyjä sekä eri kanavien kautta
suoratoistettuja esityksiä seurasi jopa 790 500 katsojaa ja
kuulijaa Suomessa ja ulkomailla. Aiempina vuosina digitaalisesti välitettyjen esitysten määrä on ollut huomattavasti
pienempi ja katsojia on vuosittain ollut vain runsaat 100 000.

Muiden tilastoitujen yleisökontaktien määrä oli noin
81 500. Mukana luvussa ovat muun muassa Senaatintorin
uudenvuodentapahtuman sekä Helsingin joulukadun avajaisten yleisöt.
Oopperatalon tiloja vuokrattiin myös ulkopuolisille toimijoille. Alminsalissa nähtiin seitsemän Helsingin juhlaviikkojen, Musica nova Helsinki -festivaalin, Tanssiteatteri
ERIn, Iiro Rantalan sekä Kansallisoopperan kuoron tuottamaa esitystä, joissa oli yhteensä 2 130 katsojaa. Lisäksi
oopperatalossa järjestettiin kymmeniä kokouksia, konferensseja, juhlia ja muita ulkopuolisten tahojen tilaisuuksia.
YHTEISTYÖ PÄÄKAUPUNKISEUDUN
KUNTIEN KANSSA

Säätiön toiminnan rahoituksesta vajaa 10 % katetaan vuosiksi 2014–2017 Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien kanssa solmitulla yhteistyösopimuksella.
Rahoitusosuudet on määritelty sopimuskauden alussa sen
mukaan, kuinka paljon kustakin kaupungista kävi yleisöä
Kansallisoopperassa ja -baletissa.
Edellisvuosien tapaan yhteistyökaupunkien kanssa tehtiin
monipuolista yhteistyötä myös vuonna 2015. Helsingissä
Espoossa ja Vantaalla järjestettiin useita tapahtumia, ja
lisäksi pääkaupunkiseudun kuntien lasten, nuorten, vanhusten ja muiden erityisryhmien, kuten hoiva-alan ammattilaisten, kanssa toteutettiin monia yleisötyöhankkeita.
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katsojien lisäksi kaikkiin muihin Kansallisoopperan tilaisuuksiin osallistuneet kävijät koko
maassa. Vuonna 2007 päänäyttämö oli suljettu 6
kk:n ajan peruskorjauksen vuoksi.

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2015

36

								

Tulos ja tase
Säätiön tilikauden 2015 tulos oli 0,1 milj. euroa alijäämäinen
(2,1 milj. euroa ylijäämäinen vuonna 2014) eli hyvin lähellä
tavoitteen mukaista nollatasoa. Muutos edellisvuoteen
johtui toiminnan tuottoja enemmän kasvaneista tekijänoikeuskuluista, tilapäisen henkilökunnan palkkamenoista ja
panostuksista tekniseen kehitykseen.
Varsinaisen toiminnan tuotot kasvoivat 11 prosenttia 12,4
milj. euroon (11,2 milj. euroa). Lipputulojen osuus toiminnan
kokonaistuotoista oli 9,3 milj. euroa (8,2 milj. euroa). Päänäyttämön ja Alminsalin maksullisten esitysten arvonlisäveroton keskihinta oli 46 euroa/lippu (46 euroa). Lipputulojen
kasvu perustui ennen kaikkea loppuunmyydyn Oopperan
kummitus -musikaalin suosioon, mutta myös muiden ooppera- ja balettiesitysten täyttöaste kasvoi. Muut varsinaisen
toiminnan tuotot kasvoivat edellisvuodesta 0,2 milj. euroa
ja olivat 3,1 milj. euroa. Tuottoihin sisältyy muun muassa
yritysyhteistyön tuottoja ja yksityisiä avustuksia, kiinteistön
huollon korvauksia, ravintola- ja vuokratuottoja, lukukausimaksuja sekä teosyhteistuotantojen ja taltiointien tuottoja.
Kasvu muodostui lähinnä ravintolatuotoista sekä erilaisista
yhteistoiminnan tuotoista.
Varsinaisen toiminnan kulut olivat 57,5 milj. euroa (53,9 milj.
euroa). Henkilöstömenot kasvoivat 1,6 milj. euroa edellisestä vuodesta. Kokoaikaisen henkilöstön palkkamenot ja
muut henkilöstömenot vuonna 2015 olivat yhteensä 37,6 milj.
euroa (37,2 milj. euroa). Taiteellisissa ja muissa tehtävissä
toimineiden vierailijoiden henkilöstömenot olivat 5,1 milj.

euroa (4,7 milj. euroa) ja teknisissä ja hallinnollisissa tehtävissä käytettyjen tuntipalkkaisten työntekijöiden henkilöstömenot 1,8 milj. euroa (1,2 milj. euroa).
Tuotantokulut kasvoivat 4,9 milj. euroon (3,5 milj. euroa).
Suurin muutos edellisvuoteen oli musiikin esitysoikeuskorvauksissa. Lainsäädännölliset muutokset näkyivät niissä
nyt edellisvuotta vahvemmin ja toisaalta lipputulojen kasvu
nosti myös esitysoikeuskorvauksia. Lisäksi näyttämö-, valoja äänitekniikan kulut kasvoivat vaativien produktioiden
sekä uusien ääni- ja suoratoistojärjestelmien käyttöönoton
vuoksi.
Viestinnän kulut pysyivät edellisvuoden tasolla 2,0 milj.
eurossa, kun panostuksia asiakaspalvelun ja -kokemuksen parantamiseen jatkettiin. Hallinnon kulut kasvoivat
hieman edellisvuodesta erityisesti tuotantoprosessien ja
asiakaspalvelun kehittämiseen liittyvien kulujen vuoksi (2,1
milj. euroa vuonna 2015, 1,8 milj. euroa vuonna 2014). Kiinteistö- ja kalustomenot niin ikään kasvoivat hieman 2,9 milj.
euroon (2,6 milj. euroa vuonna 2014). Kasvun syynä olivat
Senaatti-kiinteistöjen talotekniseen remonttiin liittyvät
muut kunnostustyöt. Valtiolta saadut vuokra-avustukset,
14,3 milj. euroa (14,1 milj. euroa vuonna 2014), on tuloslaskelmassa kohdistettu vuokramenojen oikaisuksi.
Säätiön kokonaistulokseen sisältyy Kansallisoopperan ja
-baletin rahoitettavaksi jäänyt osuus Kansallisbaletin oppilaitoksessa annetusta opetuksesta. Säätiön sääntöjen mukaiseen toimintaan kuuluu Balettioppilaitoksen ylläpitäminen ja
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Toimintamenot yhteensä (milj. euroa)
Vuonna 2007 päänäyttämö oli suljettu 6 kk:n ajan
peruskorjauksen vuoksi ja vakinainen henkilökunta
oli lomautettuna 2 kk:n ajan.
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vuonna 2015 Säätiön osuus balettikoulutuksen kustannuksista oli 0,2 milj. euroa (0,3 milj. euroa 2014; tarkempi selvitys Balettioppilaitoksen vaikutuksesta Säätiön tulokseen
on annettu tilinpäätöksen liitetiedossa nro 16).
Käyttöomaisuuden poistot olivat 1,0 milj. euroa (1,0 milj.
euroa). Investoinnit pysyviin vastaaviin olivat 2,2 milj.
euroa (0,6 milj. euroa) ja kohdistuivat pääosin päänäyttämön äänijärjestelmän uusimiseen sekä uuteen suoratoistojärjestelmään. Toiminnan yleisavustus veikkausvoittovaroista,
37,9 milj. euroa, pysyi edellisvuoden tasolla. Vastaavasti
pääkaupunkiseudun kuntien rahoitussopimuksen mukaiset
avustukset pysyivät voimassa olevan yhteistyösopimuksen mukaisesti edellisvuoden tasolla (5,4 milj. euroa). Balettioppilaitoksen perus- ja ammatillisen opetuksen avustukset
olivat 1,0 milj. euroa (1,1 milj. euroa). Vuonna 2015 myönnettiin valtion eritysavustuksia 0,14 milj. euroa, joista osa
kohdistuu myös vuodelle 2016. Vuodelle 2015 kohdistuneita erityisavustuksia oli 0,09 milj. euroa (0,02 milj. euroa).
TYTÄRYRITYKSEN JÄTTÄMINEN YHDISTELEMÄTTÄ
KONSERNITILINPÄÄTÖKSEEN

Suomen kansallisooppera ja -baletti sr sekä Oopperan
Tukisäätiö muodostavat 31.12.2015 tilinpäätöksessä uuden
säätiölain mukaisen konsernin. Säätiön hallitus on päättänyt, että Oopperan Tukisäätiön tilinpäätös jätetään yhdistelemättä Suomen kansallisooppera ja -baletti sr:n tilinpäätökseen 31.12.2015, koska yhdisteleminen on tarpeetonta
oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi säätiön toiminnasta ja taloudellisesta asemasta. Tukisäätiön ylijäämä ja
oma pääoma on ilmoitettu liitetiedossa nro 18.
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Kansallisoopperan ja -baletin rahoitusasema säilyi edellisten vuosien tapaan vahvana koko vuoden. Vuoden 2015
lopussa säätiön taseessa hankintamenoon tai sitä alempaan markkina-arvoon arvostetut rahoitusvarat olivat 20,1
milj. euroa (21,3 milj. euroa 31.12.2014).
Säätiön rahoitusomaisuuden markkina-arvo 31.12.2015 oli
21,4 milj. euroa (22,9 milj. euroa). Säätiön sijoitussalkku
on kilpailutuksen kautta valitun varainhoitoyhtiön hoidettavana. Sijoitustoiminnan tavoitteet ja rajat on määritelty
säätiön hallituksen määrittämässä sijoitusstrategiassa.
Sijoitustoiminnan tavoitteena on turvata ja kasvattaa sijoitussalkun arvoa ja antaa keskipitkällä aikavälillä kohtuullinen
tuotto alhaisella riskitasolla.
Varsinaisen toiminnan omarahoitus rahoituslaskelmassa oli
13,3 milj. euroa (12,1 milj. euroa). Näistä yhteistyösopimusten perusteella saatujen yritysyhteistyötuottojen ja yksityisten avustusten osuus oli 0,8 milj. euroa (0,8 milj. euroa).
Sijoitustuottoja kertyi rahoituslaskelman mukaan 0,6 milj.
euroa (0,45 milj. euroa). Korkotuottoja rasitti edelleen alentunut korkotaso. Varainhoidossa olevan sijoitussalkun realisoituneet myyntivoitot ja -tappiot olivat yhteensä 0,6 milj.
euroa (0,5 milj. euroa). Vuokrakulujen kattamiseen saatiin
valtion vuokra-avustusta 14,3 milj. euroa (14,1 milj. euroa).
Säätiön toiminnan rahoituksesta 77 % katettiin valtion ja
pääkaupunkiseudun kuntien toiminta-avustuksilla ja 23 %
omatoimisella rahoituksella. Rahavirta avustuksista oli 44,3
milj. euroa (44,5 milj. euroa; ei sisällä vuokra-avustusta).
Toiminta-avustukset perustuivat opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa vuosiksi 2015–2019 solmittuun aiesopimukseen sekä vuosiksi 2014–2017 Helsingin, Espoon, Vantaan
ja Kauniaisten kaupunkien kanssa solmittuun yhteistyösopimukseen. Oma pääoma vuoden 2015 lopussa oli 12,7
milj. euroa (12,8 milj. euroa). Vapaata omaa pääomaa oli
12,5 milj. euroa (12,6 milj. euroa).
Vuoden aikana ei tarvittu lainarahoitusta.
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Henkilöstö
Kansallisooppera ja -baletti on monikulttuurinen ja useiden eri alojen huippuammattilaisia työllistävä työyhteisö.
Vuoden 2015 lopussa säätiön palveluksessa työskenteli
yhteensä 534 kuukausipalkkaista työntekijää (534 vuoden 2014 lopussa), ja keskimäärin työntekijöitä oli vuoden
aikana 532 (532). Kuukausipalkkaisina työskenteli ihmisiä
32 eri maasta. Keskimäärin taiteellisissa tehtävissä työskenteli vuoden aikana 250, teknisillä osastoilla 177, hallinnollisissa tehtävissä 44, muissa taiteellisissa ja tuotannollisissa tehtävissä 50 sekä balettioppilaitoksessa 11 henkilöä.
Vuoden lopussa voimassa olleista työsuhteista 447 oli vakituisia (472) ja 87 määräaikaisia (62). Vuoden 2015 aikana
alkoi 16 (19) kuukausipalkkaista toistaiseksi voimassaolevaa
ja 135 (122) määräaikaista työsuhdetta.
Vuoden aikana päättyi 29 (25) kuukausipalkkaista toistaiseksi voimassaolevaa ja 119 (112) määräaikaista työsuhdetta. Lisäksi vuoden aikana Kansallisoopperan ja -baletin
työskentelyyn osallistui kaiken kaikkiaan 951 (948) tunti- ja
suoritepalkkaista työntekijää, joista noin 82 % vierailijoina
taiteellisissa tehtävissä.
TYÖKYVYN TUKEMINEN

Kansallisoopperan ja -baletin henkilöstöä kannustetaan
monin tavoin omasta työkyvystä ja terveydestä huolehtimiseen. Työterveyspalveluja toteuttaa moniammatillinen
tiimi, jossa työterveyshoitajien ja -lääkäreiden lisäksi ovat
mukana työfysioterapeutti ja työpsykologi.
Syksyllä 2015 käynnistyi yli 50-vuotiaiden työntekijöiden
elintapoihin ja jaksamiseen keskittyvä kolmivuotinen työkykyprojekti, Hyrsky. Projektin kohderyhmään kuuluu noin
200 henkilöä eri henkilöstöryhmistä. Ensimmäisen kauden
teemana on uni ja palautuminen. Lisäksi on pilotoitu uusi
eläkevalmennus, jossa on työstetty eläkkeelle siirtymisen
suunnitelmia. Seuraavan Hyrsky-kauden teema päätetään
kevään 2016 aikana.
Kansallisoopperassa ja -baletissa toteutetaan osastokohtaisia työpaikkaselvityksiä 3–5 vuoden välein. Niiden avulla
saadaan olennaista tietoa eri työntekijäryhmien työkyvystä
ja siihen liittyvistä mahdollisista haasteista. Tanssijoiden
työkykyyn on kiinnitetty erityistä huomiota Terve tanssija
-mallilla sekä tanssijoiden henkisellä valmennuksella.
Työkyvyn tukemiseen liittyy Kansallisoopperassa ja -baletissa olennaisesti myös musiikki- ja tanssilääketieteen erityisosaaminen. Työterveystiimi on koonnut laajan konsultaatioverkoston näissä asioissa, ja lisäksi Kansallisooppera
ja -baletti osallistuu eri alojen asiantuntijoista koostuvan

Musiikkipolin toimintaan. Kansallisoopperassa ja -baletissa
on oma meluntorjuntaohjelma, jonka avulla on kokeiltu
myös uusia apukeinoja, esimerkiksi elektronisten kuulosuojainten käyttöä.
Kansallisooppera ja -baletti tukee työntekijöidensä työkykyä myös ilmaisten liikuntaryhmien ja liikuntaseteleiden
avulla.
TASA-ARVO JA YHDENVERTAISUUS

Vuosille 2015–2018 hyväksyttiin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma vastaamaan muuttunutta yhdenvertaisuuslainsäädäntöä.
TYÖSUOJELU JA -TURVALLISUUS

Jokaisesta Kansallisoopperan ja -baletin produktiosta
tehdään ja dokumentoidaan huolellinen riskikartoitus,
jossa näytäntöihin liittyvä prosessi on kokonaisuudessaan kuvattu ja sen riskit on arvioitu. Produktioihin osallistuvalle henkilöstölle pidetään riskianalyysin pohjalta
turvallisuusinfo. Nämä ja muut näyttämöturvallisuuteen
liittyvät toimintatavat ja ohjeistukset säilyivät vuonna 2015
ennallaan, mutta aihepiiriin kiinnitettiin erityistä huomiota
lisäämällä niitä koskevaa tiedotusta, täsmentämällä turvallisuuteen liittyviä vastuukysymyksiä ja käynnistämällä kaikkien läheltä piti -tilanteiden tutkintaprosessi ja tuloksista
tiedottaminen intranetissä.
Kansallisooppera ja -baletti on Nolla tapaturmaa -foorumin
jäsen. Foorumin lähes neljänsadan yritysjäsenen verkosto
toimii yhteistyössä työsuojelutietoutta jakaen ja toisiltaan
oppien sekä omaa työturvallisuustasoaan mitaten ja kehittäen.
Kansallisoopperan ja -baletin turvallisuus- ja työsuojelutoimikunta koostuu työnantajan ja työntekijöiden edustajista sekä asiantuntijajäsenistä. Turvallisuustoimikunta
kokoontui toimintavuoden aikana neljä kertaa.
KOULUTUS JA KEHITTÄMINEN

Kansallisooppera ja -baletti tukee henkilöstön jatkuvaa
ammatillista kehittymistä, ja asia on keskeinen osa henkilöstösuunnitelmaa. Ammatillisen kehittymisen tarpeet
tarkistetaan säännöllisissä kehityskeskusteluissa. Osastot
toteuttavat omat koulutussuunnitelmansa, ja henkilöstöosasto vastaa koko taloa koskevien esimiesvalmennusten
sekä opintopiirien suunnittelusta.
Vuodesta 2008 toiminut esimiesvalmennus jatkui myös
vuonna 2015. Valmennuksen aiheina olivat mm. hankintalainsäädäntö, Lean-johtamismalli, Kansallisoopperan ja
-baletin strategia sekä työtapaturmavakuutuslain
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muutokset ja turvallisuusvastuut. Koko talon yhteisissä
opintopiireissä aiheina olivat sosiaalisen median käyttö
sekä positiivinen psykologia ja sisäinen rohkeus.
Lisäksi Kansallisoopperalla ja -baletilla on merkittävä rooli
kouluttajana. Kauden aikana talossa on noin 60–70 työharjoittelijaa ja eri ammatti- ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoille tarjotaan runsaasti ooppera- ja balettialan opetusta.
YHTEISTOIMINTA

Kansallisoopperan ja -baletin YT-neuvottelukuntaan kuuluvat työnantajan edustajien lisäksi eri työntekijäryhmien
luottamusmiehet. Varsinaisen yhteistoiminnan lisäksi johtajat ja henkilöstöpäällikkö tapaavat säännöllisesti myös
HYVE-ryhmän, johon kuuluvat henkilöstön yhteistyöhön
valitut edustajat eli työntekijäyhdistysten puheenjohtajat
ja luottamusmiehet, hallituksen ja hallintoneuvoston henkilökuntajäsenet sekä tasa-arvotoimikunnan jäsenet.
Muita yhteistoiminnan muotoja ovat mm. turvallisuus-,
ruokala- ja tasa-arvotoimikunnat. Myös henkilöstölehti
Operaatioiden toimituskunnassa on työntekijöillä omat
edustajansa.

ennen 31.12.1995, koskee lisäeläketurva, joka on järjestetty
ryhmäeläkevakuutuksella. Vuoden 2015 aikana lisäeläkevakuutuksen piirissä oli yhteensä 174 työntekijää, joista 70
tanssijaa, 59 laulajaa ja 29 muuta henkilöä, sekä lisäksi 240
jo eläkkeelle siirtynyttä työntekijää.
Lakisääteisen eläketurvan ja lisäeläketurvan vuosittaiset
eläkevastuut ja niihin liittyvät kulut on tilinpäätöksessä
kirjattu vakuutusyhtiön asiantuntijan laskelman mukaisesti täyteen määräänsä tuloslaskelman eläkekuluihin.
Lisäeläkekulut vaihtelevat vuosittain johtuen lisäeläkejärjestelmän eri komponenttien kuten palkkakehityksen,
työeläkeindeksin ja eläkevakuutusyhtiön sijoitustoiminnan
tuottojen muutoksista. Kansallisoopperan ja -baletin vakinaisille tanssijoille ja laulajille järjestämä lisäeläke-etuus ei
ole palkkaetuus, vaan työnantajan kokonaan kustantama
kollektiivinen lisäeläketurvajärjestelmä. Lisäeläke-etuus
perustuu kokonaiseläketurvaan, jossa lisäeläke ja lakisääteinen työeläke yhdessä muodostavat tavoitteena olevan
eläketurvan. Tanssijoiden eläkeikä on 44 vuotta ja laulajien
55 vuotta. Toimintavuonna aloitettiin valmistelut lisäeläkejärjestelmän mukauttamiseksi työeläkeuudistukseen 2017.

TYÖEHTOSOPIMUSTOIMINTA

Kansallisoopperan ja -baletin henkilöstöryhmien palkkaja työehtoja määrittää 12 eri työehtosopimusta. Työehtosopimukset olivat voimassa toimintavuonna keskusjärjestön työllisyys- ja kasvusopimuksen 1. jakson mukaisesti
1.4.2014–31.1.2016, ja näytäntötekniikan (Erto), päivätekniikan (Teatteri- ja Mediatyöntekijät) ja teknisten esimiesten (PAM) työehtosopimusten voimassaolo vahvistettiin
31.1.2017 saakka ja palkantarkistuksista 1.2.2016 lukien
sovittiin työllisyys- ja kasvusopimuksen 2. jakson mukaisesti toimintavuoden syksyllä. Muusikkojen liiton kanssa
käydyt neuvottelut työehtosopimusten palkantarkistuksista ja voimassaolon vahvistamisesta 31.1.2017 saakka
Tykan mukaisesti jatkuivat vuoden 2016 puolelle.
Kansallisoopperan ja -baletin työnantajaliitto on Palvelualojen Työnantajat PALTA ry, joka on Elinkeinoelämän
keskusliiton (EK) jäsenliitto. Pääjohtaja Päivi Kärkkäinen on
ollut toimintavuoden aikana PALTA ry:n hallituksen jäsen.

HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ
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Kuukausipalkkaisen henkilökunnan määrä keskimäärin.

ELÄKEJÄRJESTELYT

Kansallisoopperan ja -baletin työntekijöiden lakisääteinen
eläketurva on järjestetty työeläkevakuutuksella. Vakinaisia laulajia ja tanssijoita sekä sitä osaa muusta henkilökunnasta, joka on tullut vakinaiseen työsuhteeseen
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Yhteistyökumppanit
Yhteistyökumppaneissa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia tilikauden aikana.
Pääyritysyhteistyökumppaneina jatkoivat Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Helsingin Sanomat ja Ernst &
Young Oy. Kohdennettua yhteistyövastiketta saatiin edellisen vuoden tapaan Danske Bankilta Baletin kesäkiertueen
toteuttamiseksi. Kansallisbaletin nuorisoryhmän toimintaan on saatu kolmevuotinen avustus Jane ja Aatos Erkon
säätiöltä vuonna 2013. Emil Aaltosen säätiöltä Kansallisoopperan orkesteri sai lainaksi harvinaisen arvosoittimen.
Ylen kanssa solmittiin vuonna 2014 tuotantojen radiointeja ja televisiointeja koskeva yhteistyösopimus vuosille
2014–2017. Kiinteistön ylläpidosta ja huollosta on tehty
kiinteistönhoitosopimus valtion omistaman Senaattikiinteistöjen kanssa. Lipunmyynti toteutetaan hyödyntämällä Lippupiste Oy:n järjestelmää ja myyntiverkostoa.
Kansallisooppera ja -baletti noudattaa hankintatoimessaan
julkisen hankintalain säännöksiä. Vuoden 2015 merkittävimmät kilpailutukset olivat turvallisuuspalvelut, suoratoistojärjestelmä, äänijärjestelmä ja akustinen seinä.
Oopperan Tukisäätiö myönsi aiempien vuosien tapaan
apurahoja ooppera- ja balettitaidetta edustaville luoville ja
esittäville taiteilijoille sekä Oopperan työntekijöille ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Tukisäätiön hallituksen puheenjohtajana on toiminut Matti Ahde ja asiamiehen tehtävää on hoitanut Kansallisoopperan ja -baletin
kirjanpitopäällikkö Marjaana Niemi.

Toiminnan riskit ja
epävarmuustekijät
Kansallisoopperan ja -baletin toiminnan rahoitus on pitkällä
aikavälillä riippuvainen julkisen talouden kehityksestä.
Valtion ja kuntien kasvavat rahoituspaineet sekä veikkausvoittovarojen kehitys ja uudet tuensaajat heijastuvat rahoitukseen. Keväällä 2013 opetus- ja kulttuuriministeriö päätti
ministeriön kanssa vuosille 2010–2014 solmitusta sopimuksesta poiketen valtion toiminta-avustuksen jäädyttämisestä vuoden 2014 tasolle, joka on 99 % vuoden 2012
avustuksesta. Tämän seurauksena myös pääkaupunkiseudun kunnat neuvottelivat vuosille 2014–2017 uudet sopimusehdot, joissa avustuksen taso määräytyy valtionavustuksen
mukaisesti. Joulukuussa 2014 allekirjoitettiin opetus- ja
kulttuuriministeriön kanssa uusi aiesopimus Kansallisoopperan ja -baletin toiminnan turvaamiseksi vuosina 2015–
2019. Se takaa rahoituksen säilymisen vuoden 2014 tasolla
edellyttäen, että eduskunta osoittaa vuosittain opetus- ja
kulttuuriministeriön käyttöön tarvittavat määrärahat.
Rahoituspäätösten lyhyt aikajänne luo epävarmuutta ja vaikeuttaa pitkäjänteistä toimintaa. Ohjelmiston suunnittelun
aikajänne on tuotantorakenteen ja haluttujen vierailevien
taiteellisten resurssien varmistamisen vuoksi pitkä. Sopimukset ja tuotantosuunnitelmat on tehtävä 3–5 vuotta
ennen esitysajankohtaa, vaikka julkisen rahoituksen lopullinen määrä vahvistetaan vuodeksi kerrallaan. Epävarmassa
rahoitustilanteessa riskienhallinta ja skenaariosuunnittelu
ovat erittäin tärkeitä ohjauskeinoja Kansallisoopperassa ja
-baletissa.
Julkisen rahoituksen merkittävän alenemisen lisäksi toinen
keskeinen ulkoinen riski on mahdollinen epäonnistuminen
yksityisen rahoituksen hankkimisessa. Yleinen käsitys voi
olla, että julkinen tuki on jo riittävää eikä yksityistä rahoitusta tarvita.
Myös heikko yleinen talouskehitys ja taiteelle annetun
tuen hyvin rajoitettu verovähennysoikeus Suomessa vaikeuttavat yksityisen rahoituksen hankkimista. Epäonnistuminen yksityisen rahoituksen hankkimisessa johtaisi
entistä suurempaan riippuvuuteen kiristyvästä julkisesta
rahoituksesta ja sitä kautta todennäköisesti myös toiminnan supistumiseen kustannusten karsimistarpeen myötä.
Kansallisoopperaan ja -balettiin on rekrytoitu tammikuussa
2016 työsuhteensa aloittanut varainhankintapäällikkö,
ja samassa yhteydessä toimintansa on käynnistänyt uusi
varainhankintatiimi, jonka tehtävänä on kehittää yksityistä
varainhankintaa ja kumppanuusyhteistyötä.
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Sisäisistä riskeistä merkittävimpiä ovat epäonnistuminen
toimintaympäristön muutoksessa mukana pysymisessä ja
kokonaisvaltaisen asiakaspalvelun parantamisessa. Liiallinen tyytyväisyys toiminnan nykytilaan ja menestykseen
saattaa johtaa siihen, ettei toimintaympäristön kehitystä
ja yleisön toiveita seurata riittävän tarkasti eikä niiden
mukaisia uudistuksia tehdä. Tästä voi seurata nykyisten
yleisöjen menettämisiä ja epäonnistuminen uusien hankinnassa. Toimintaympäristön muutoksen seuraamisessa
ja reagoinnissa siihen Kansallisooppera ja -baletti panostaa erityisesti digitalisaation suomien mahdollisuuksien
tunnistamiseen ja hyödyntämiseen kaikessa toiminnassa.
Asiakaspalvelun parantamiseksi keskitytään asiakaspolun
heikkojen kohtien tunnistamiseen ja korjaamiseen. Yleisönäkökulma ohjaa kaikkien toimintojen kehittämistä.
Osa riskeistä katetaan vakuutuksin ja sopimuksin. Vahinkovakuutukset ja lakisääteiset tapaturmavakuutukset kilpailutettiin vuonna 2014. Vakuutusturvaan tehtiin pieniä
laajennuksia ja vastaavasti omavastuuosuuksia korotettiin
hieman vakuutusyhtiön vaihtuessa 1.1.2015 lukien.
Toimintaansa kohdistuvia riskejä Kansallisooppera ja
-baletti hallitsee parhaiten toimimalla aktiivisesti strategisten päämääriensä mukaisesti: tarjoamalla korkealaatuisia esityksiä, palvelemalla koko Suomea, tuomalla hyvinvointia mahdollisimman laajasti koko kansan saataville niin
maantieteellisesti kuin demografisestikin, sekä toimimalla
kaikilta osin mahdollisimman tehokkaasti, taloudellisesti ja
läpinäkyvästi.

täväjaon. Pääjohtaja voi siirtää toimivaltaansa muille johtajille delegointipäätöksellä. Taloussäännössä määrätään
sisäisen taloudenpidon säännöt ja hankintavaltuudet sekä
lahjoja ja vieraanvaraisuutta koskevat ohjeet. Säätiön hyvä
hallintotapa -periaatteet sisältävät myös esteellisyyssäännöt, toimielinten päätöksentekomenettelyä koskevat määräykset käsittäen mm. henkilöstön edustajien ja muiden
läsnäolo-oikeutettujen osallistumisen asioiden käsittelyyn
hallituksessa, hallituksessa käsiteltävien asioiden luottamuksellisuutta koskevat ohjeet sekä avoimuusperiaatteen.
Toimintaperiaatteisiin liittyy uuden säätiölain mukainen
lähipiiriohje, jonka valmistelu käynnistyi toimintavuoden
lopulla.
HALLITUS

Hallitus edustaa säätiötä ja huolehtii säätiön hallinnosta ja
toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä tarkoituksen
toteuttamiseksi noudattaen lakeja ja säätiön sääntöjä. Hallitus vastaa siitä, että säätiön kirjanpidon ja varainhoidon
valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallituksen pääasiallisia tehtäviä ovat lisäksi
•

•

•
•

Hallinto ja
toimintaperiaatteet
Säätiön toiminnan lähtökohtana on hyvä hallintotapa ja
avoin, läpinäkyvä ja tehokas hallinto. Säätiön hallintoa
ohjaavat periaatteet perustuvat säätiölakiin ja säätiön
sääntöihin. Uusi säätiölaki tuli voimaan 1.12.2015, jolloin
tulivat voimaan myös sen mukaisiksi päivitetyt säätiön
säännöt. Samalla muutettiin säätiön nimi, joka uusien sääntöjen mukaan on Suomen kansallisooppera ja -baletti sr.
Nimi muutettiin vastaamaan paremmin säätiön sääntöjen
mukaista tarkoitusta ylläpitää valtakunnallista ooppera- ja
balettiteatteria. Uusien sääntöjen mahdollistamalla tavalla
hallituksen ja hallintoneuvoston ohella säätiöllä on toimitusjohtaja, jota Kansallisoopperassa ja -baletissa kutsutaan
pääjohtajaksi. Säätiölain mukaan toimielinten on huolellisesti toimien edistettävä säätiön tarkoituksen toteuttamista ja säätiön etua.
Toimintaperiaatteet on kirjattu säätiön hallituksen hyväksymiin johtosääntöön, taloussääntöön sekä hallituksen ja
hallintoneuvoston työjärjestyksiin. Johtosääntö määrittelee hallituksen ja toimivan johdon välisen toimivallan ja teh-

•
•

•
•

•

•

•
•

•

vastata siitä, että Säätiön varat sijoitetaan
suunnitelmallisesti, ja päättää sijoitustoiminnan
linjauksista
nimittää pääjohtaja, muut johtajat ja
ylikapellimestari sekä päättää näiden tehtävistä, 		
työnjaosta ja palkkauksesta
päättää Kansallisoopperan ja -baletin
perusorganisaatiosta
päättää Säätiön säännöistä ja niiden muuttamisesta 		
sekä hyvä hallintotapa -periaatteista
päättää Kansallisoopperan ja -baletin strategiasta
ja ohjelmistopolitiikan linjauksista
päättää vuosittain talousarviosta ja vahvistaa
toimintasuunnitelma, jonka osana on ohjelmisto,
seuraavalle toimikaudelle
päättää vuosittain talouskehyksestä ja
toimintasuunnitelmasta keskipitkälle aikavälille
vastata tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen
laatimisesta sekä päättää tilikauden voiton tai
tappion käyttämisestä
päättää lainanotosta, vakuussitoumuksista ja
merkittävistä investoinneista sekä yli 300 000 euron
suuruisten lahjoitus- ja testamenttivarojen
vastaanottamisesta
päättää henkilöstön työsopimusten yleisistä
perusteista ja työehtosopimusratkaisujen yleisistä
linjoista ja päättää lisäeläkkeistä
päättää säätiön edustamisoikeuden antamisesta
päättää Säätiön toiminnan laajuuden huomattavasta
muuttamisesta, organisaation olennaisesta
muuttamisesta sekä Säätiön sulautumisesta toiseen
säätiöön tai toisen säätiön vastaanottamisesta
raportoida hallintoneuvostolle toiminnastaan.
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Hallituksen puheenjohtajan tehtävistä on määrätty hallituksen työjärjestyksessä.
Hallituksen toimikausi on kolme vuotta. Nykyisen hallituksen toimikausi päättyy huhtikuussa 2016.
Hallituksessa on 9 jäsentä. Opetus- ja kulttuuriministeriö
nimeää hallituksen puheenjohtajan ja 4 jäsentä ja pääkaupunkiseudun kaupungit yhteensä 4 jäsentä (Helsinki 2,
Espoo 1 ja Vantaa 1).
Hallitukseen ei voida nimetä toimitusjohtajaa, hallintoneuvostoon tai henkilökuntaan kuuluvaa tai henkilöä, joka on
toiminut nimettävän toimikauden alkamiseen mennessä
hallituksen jäsenenä yhtäjaksoisesti tai useassa jaksossa
yhteensä kolme toimikautta.
Tilikauden 2015 ajan hallituksen puheenjohtaja oli Sirkka
Hämäläinen-Lindfors, varapuheenjohtaja Raija-Sinikka
Rantala ja jäsenet Lasse Arvela, Jaana Jalonen, Pentti Kivinen, Tapani Mäkinen, Pekka Pajamo, Mari Puoskari ja Jutta
Urpilainen. Lisäksi hallituksessa on 3 henkilöstön nimeämää edustajaa, joilla on hallituksen kokouksissa puhevalta,
mutta ei äänivaltaa. Tilikaudella 2015 henkilöstön edustajat
olivat Kalle Rannikko, Patrik Stenström ja Jouka Valkama.
Hallituksen esittelijänä toimii Kansallisoopperan ja -baletin
pääjohtaja Päivi Kärkkäinen ja sihteerinä päälakimies Anita
Prusila.
Hallitus on asettanut työvaliokunnan, talousvaliokunnan
ja nimitysvaliokunnan ja vahvistanut niille toimintaohjeet
ja tehtävät. Valiokunnat valmistelevat hallituksen päätettäviksi tulevia asioita ja antavat niistä suosituksia hallitukselle.
Työvaliokunta valmistelee hallituksen kokouksessa käsiteltäväksi tulevat asiat. Tulevaisuusvaliokuntaa ei ollut enää
toimintavuonna, ja sen tehtävistä strategian valmistelu ja
toteuttamisen seuranta ja yhteiskuntavastuun seuranta ja
arviointi siirtyivät työvaliokunnalle. Työvaliokuntaan kuuluvat Sirkka Hämäläinen-Lindfors (pj.), Raija-Sinikka Rantala
(vpj.), pääjohtaja Päivi Kärkkäinen ja pääjohtajan varamies,
tuotantojohtaja Timo Tuovila. Pääjohtaja Päivi Kärkkäinen
osallistuu myös muiden valiokuntien toimintaan. Työvaliokunta kokoontui 9 kertaa.
Nimitysvaliokunta valmistelee johdon nimitys- ja palkkausasioita, johdon arviointia ja sääntöjen ja johtosäännön sekä
organisaation kehittämistä. Nimitysvaliokunnan jäsenet
ovat Sirkka Hämäläinen-Lindfors (pj.), Pentti Kivinen (vpj.)
ja Pekka Pajamo. Nimitysvaliokunta kokoontui 3 kertaa.
Talousvaliokunnan tehtävänä on taloutta koskevien budjettien ja ennusteiden sekä tilinpäätösperiaatteiden valmistelu, talouden suunnittelu- ja seurantajärjestelmien
sekä riskienhallinnan toimivuuden ja kehittämisen arviointi, henkilöstösuunnitelman valmistelu ja toteuttamisen

seuranta (mm. työehtosopimusratkaisujen yleiset linjat
ja lisäeläkelinjaukset) sekä yhteydenpito tilintarkastajiin.
Talousvaliokunnan jäsenet ovat Tapani Mäkinen (pj.), Jutta
Urpilainen (vpj.), Lasse Arvela, Jaana Jalonen ja Mari Puoskari. Talousvaliokunta kokoontui 7 kertaa.
Hallitus kehittää toimintaansa säännöllisesti hallitustyöskentelyn itsearvioinnin perusteella.
Hallitus kokoontui 9 kertaa vuonna 2015. Varsinaisten
kokousten lisäksi hallitus piti 2 strategiaseminaaria ja yhden
yhteisseminaarin toimivan johdon ja päällikköjen kanssa.
Hallituksen jäsenten osallistumisprosentit hallituksen varsinaisiin kokouksiin olivat seuraavat: Sirkka HämäläinenLindfors 89 %, Raija-Sinikka Rantala 78 %, Lasse Arvela
89 %, Jaana Jalonen 100 %, Pentti Kivinen 100 %, Tapani
Mäkinen 89 %, Pekka Pajamo 100 %, Mari Puoskari 78 % ja
Jutta Urpilainen 89 %
HALLINTONEUVOSTO

Hallintoneuvosto valvoo hallituksen ja pääjohtajan vastuulla olevaa säätiön hallintoa, vahvistaa sen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä ylläpitää ja kehittää yhteiskuntasuhteita.
Hallintoneuvosto rekisteröitiin säätiörekisteriin uuden
säätiölain tarkoittamaksi hallintoneuvostoksi.
Nykyisen hallintoneuvoston 20 jäsentä ja heidän varajäsenensä nimeävät opetus- ja kulttuuriministeriö, pääkaupunkiseudun kaupungit, Kansallisoopperan ja -baletin
henkilökunta sekä hallintoneuvosto itse. Uusien sääntöjen
mukaan hallintoneuvostossa on 17 jäsentä ja varajäsentä,
ja hallintoneuvoston puheenjohtajan nimeää opetus- ja
kulttuuriministeriö.
Henkilökunta nimeää läsnäolooikeutetut 3 edustajaansa hallintoneuvostoon, samaan
tapaan kuin nykyisin hallitukseen. Uutta on myös, ettei
hallintoneuvostoon voida nimetä pääjohtajaa, hallintoneuvostoon tai henkilökuntaan kuuluvaa tai henkilöä, joka
on toiminut nimettävän toimikauden alkamiseen mennessä
hallintoneuvoston jäsenenä yhtäjaksoisesti tai useassa
jaksossa yhteensä kolme toimikautta.
Tilikauden 2015 ajan puheenjohtajana toimi presidentti
Martti Ahtisaari. Hallintoneuvoston kokoonpano on esitelty vuosikertomuksen sivulla 67. Hallintoneuvoston sihteerinä
toimii päälakimies Anita Prusila.
Hallintoneuvoston toimikausi on kolme vuotta. Nykyisen
hallintoneuvoston toimikausi päättyy huhtikuussa 2016
hallintoneuvoston varsinaiseen kokoukseen. Uusi hallintoneuvosto nimetään uusien sääntöjen mukaan.
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KANSALLISOOPPERAN JA -BALETIN JOHTO

Kansallisoopperan ja -baletin pääjohtajana on toiminut
Päivi Kärkkäinen. Pääjohtajan (toimitusjohtajan) tehtävät
on määritelty säätiön säännöissä ja hallituksen vahvistamassa johtosäännössä, joka uudistettiin uusien sääntöjen
myötä. Pääjohtaja huolehtii hallituksen antamien ohjeiden
ja määräysten mukaisesti säätiön tarkoituksen toteutumisesta mm.

Johtoryhmä valmistelee pääjohtajan apuna hallituksen
päätettäväksi tulevia asioita ja juoksevia asioita, koordinoi
johtamista ja toimii tiedonkulun kanavana. Johtoryhmään
kuuluvat pääjohtaja ja linjajohtajat. Johtoryhmän sihteerinä
toimii päälakimies Anita Prusila. Johtoryhmän ohella merkittävässä roolissa työskentelee ylikapellimestari Michael
Güttler, joka raportoi oopperan taiteelliselle johtajalle.

•

Sekä hallituksen että toimivan johdon päätöksentekoa
edeltää keskustelu henkilöstön kanssa. Tämä tapahtuu sekä
yhteistoimintalain edellyttämissä puitteissa että sisäisen
tiedonkulun turvaavan henkilöstön edustajista koostuvan
ns. HYVE-ryhmän säännöllisten tapaamisten avulla.

•

•
•
•
•

johtamalla ja vastaamalla Kansallisoopperan ja
-baletin toiminnasta ja päivittäisestä hallinnosta
hallituksen vahvistaman budjetin rajoissa ja
strategian mukaisesti
vastaamalla siitä, että säätiön kirjanpito on lain 		
mukainen ja että varainhoito on luotettavalla
tavalla järjestetty
päättämällä ohjelmiston sisällöstä taiteellisten
johtajien avustuksella
hoitamalla rahoittaja- ja sidosryhmäyhteyksiä ja
vastaamalla yksityisestä varainhankinnasta
valmistelemalla hallitukselle esiteltävät asiat ja
toimeenpanemalla hallituksen päätökset
rekrytoimalla Kansallisoopperan ja -baletin
työntekijät sekä päättämällä heidän palkkaus- ja
palvelussuhdeasioistaan.

Pääjohtajan alaisina toimivat baletin taiteellinen johtaja
Kenneth Greve, oopperan taiteellinen johtaja Lilli Paasikivi,
viestintäjohtaja Liisa Riekki ja tuotantojohtaja Timo Tuovila.
Johtajien tehtävistä on määrätty johtosäännössä, joka
uudistettiin uusien sääntöjen myötä. Oopperan taiteellinen johtaja vastaa oopperatuotannon toimialueen budjetista, taiteellisesta ja tuotannollisesta suunnittelusta, ohjelmistosta, henkilöstöstä ja tuotannosta. Baletin taiteellisen
johtajan tehtävät ovat balettituotannon osalta vastaavat, ja
vastuualue käsittää lisäksi Balettioppilaitoksen. Viestintäjohtaja johtaa Kansallisoopperan ja -baletin viestintää,
markkinointia, myyntiä, yleisötyötä, yhteiskuntavastuuta
ja vuoden 2015 ajan yritysyhteistyötä sekä kehittää Kansallisoopperan ja -baletin julkisuuskuvaa. Tuotantojohtaja
vastaa tekniikan osastosta ja kiinteistöstä sekä tuotannonsuunnittelusta. Teknisen johtajan tehtävänimike muutettiin
uudessa johtosäännössä tuotantojohtajaksi. Tuotantojohtaja Timo Tuovila toimii pääjohtajan varamiehenä. Pääjohtaja on lisäksi delegoinut päätösvaltaansa alaisenaan toimiville johtajille, jotka raportoivat pääjohtajalle.
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Lähipiiritoimet
Säätiön lähipiiriin kuuluvat opetus- ja kulttuuriministeriö,
säätiön hallintoneuvoston jäsenet ja varajäsenet, säätiön
hallituksen jäsenet, pääjohtaja, johtoryhmän jäsenet ja
säätiön tilintarkastajat sekä näiden perheenjäsenet ja
määräysvallassa olevat yhteisöt ja säätiöt kuten Oopperan
Tukisäätiö. Opetus- ja kulttuuriministeriön osalta lähipiiriin
kuuluvia ei ole mahdollista yksilöidä.
LÄHIPIIRILLE ANNETUT AVUSTUKSET JA ETUUDET JA
MUUT TOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA

Hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille on annettu tavanomaisina vastikkeettomina palvelusuoritteina rajoitettu
määrä ilmaislippuja ooppera- ja balettiesityksiin tarkoituksin, että hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenet tutustuvat
luottamustehtäväänsä liittyen ooppera- ja balettitoiminnan
sisältöön. Pääjohtaja ja johtoryhmän jäsenet ovat saaneet
tavanomaisina vastikkeettomina palvelusuoritteina työtehtäviinsä liittyen rajoitetun määrän ilmaislippuja ooppera- ja
balettiesityksiin. Lähipiiriin kuuluvat ovat muutoin ostaneet ooppera- ja balettilippuja tavanomaisin ehdoin hallituksen vahvistamaan markkinaehtoiseen hintaan.
Pääjohtajalla ja johtoryhmän jäsenillä on oikeus vuokrata lyhytaikaisesti käyttöönsä tavanomaisesti ja merkitykseltään vähäisessä määrin säätiön hallitsemia tiloja ja
huoneistoja hallituksen vahvistamaan markkinaehtoiseen
vuokrahintaan.
Johtoryhmän jäsenten ja heidän perheenjäsentensä kanssa
on solmittu työsopimuksia päätoimen ohessa suoritettavista erillistehtävistä tavanomaisin palkka- ja muin ehdoin.
Lähipiirille ei ole annettu avustuksia, rahalainoja eikä vastuita tai vastuusitoumuksia näiden puolesta. Kansallisoopperan ja -baletin hallinnollinen henkilökunta suorittaa Oopperan Tukisäätiön hallinnolliset tehtävät, eikä
niiden hoidosta ole tehty veloitusta. Tältä osin säätiö on
myöntänyt tukea Oopperan Tukisäätiölle.
Lähipiirille annettujen avustusten, etujen sekä säätiön ja
lähipiirin välisten muiden toimien taloudelliset arvot on esitetty tilinpäätöksen liitetiedossa nro 17.
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Vuoden 2016 toiminnan
näkymiä ja tavoitteita
Vuoden 2016 aikana toimintaa kehitetään edelleen tavoitteena mahdollisimman korkea taiteellinen taso ja toiminnallinen erinomaisuus. Vuoden 2014 lopulla opetus- ja
kulttuuriministeriön kanssa vuosille 2015–2019 solmitun
aiesopimuksen mukaan vuoden 2016 julkinen rahoitus säilyy vuoden 2015 tasolla.
Haastavan taloudellisen tilanteen vuoksi pyrkimys kustannustehokkuuteen ja oman rahoitusosuuden kasvattamiseen
ovat edelleen olleet keskeisiä tavoitteita vuoden 2016 toiminnan suunnittelussa. Olennaista on toiminnan pitkäjänteinen suunnittelu, joka mahdollistaa kustannustehokkaat
ratkaisut sekä yhteistyökumppaneiden löytämisen ja sitä
kautta produktioiden tuotantokustannusten jakamisen.
Rahoitusosuuden kasvattamiseksi keskeistä on sekä nykyisten että uusien yleisöjen saavuttaminen. Nykyiset yleisöt
säilytetään monipuolisella ja koskettavalla ohjelmistolla.
Uusia yleisöjä tavoitellaan mm. ilmaisesityksin, televisioimalla, radioimalla ja suoratoistamalla esityksiä, vierailuin
oopperatalon ulkopuolella sekä digitaalisten kanavien
käytön kehittämisellä Suomessa ja kansainvälisesti. Lisäksi
kokonaispalvelupakettien ja ryhmämyynnin tehostaminen
sekä Oopperan kummitus -musikaalin tuomien uusien
yleisöryhmien kiinnostuksen hyödyntäminen ovat keinoja
uusien asiakkuuksien hankkimiseen. Yleisötyön aktiivinen
kehittäminen ja toteuttaminen lisäävät tulevien sukupolvien kiinnostusta oopperaan ja balettiin.

Kansallisoopperassa ja -baletissa on erityinen lisäeläkejärjestelmä, joka aiheuttaa varsin merkittäviä kustannuksia
talouteen. Vuoden 2016 aikana on tavoitteena löytää ratkaisu, jolla mukautetaan lisäeläkejärjestelmä työeläkeuudistukseen 2017 ja joka samalla vähentää lisäeläkkeiden
aiheuttamia kustannuksia.
Kiristyvästä julkisesta rahoituksesta huolimatta pyritään
turvaamaan toiminnan korkea taiteellinen taso. Tähän
tavoitteeseen pyritään lisäämällä edelleen yhteistuotantoja, kehittämällä henkilöstörakennetta ja tukemalla henkilökohtaista kehittymistä. Tavoitteena on myös turvata
taiteellisesti merkittävien teosten esittäminen ja uusien
tuottaminen niiden taloudellisesta riskistä huolimatta.
Jatkuva laadun parantamisen malli otetaan käyttöön tuotannonsuunnittelussa ja kaikissa ydin- ja tukiprosesseissa.
Kaikessa toiminnassa tiedostetaan asiakasnäkökulma.
Kävijöiden kokonaiskokemuksen analysointi ja jatkuva
parantaminen auttavat sekä pitämään nykyiset yleisöt että
tavoittamaan uusia.

Oman rahoituksen kasvattamiseksi kehitetään myös joustavaa hinnoittelua, pyritään löytämään uusia yritysyhteistyökumppaneita ja käynnistetään pitkäjänteinen varainhankintatyö.
Yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden vahvistaminen nousee toiminnassa yhä tärkeämmäksi. Siitä huolehditaan
edelleen vuonna 2016 esiintymällä koko maassa, televisioimalla, radioimalla ja suoratoistamalla esityksiä suomalaisten koteihin sekä kehittämällä yleisötyötä edelleen. Verkon
kautta suoratoistettavia sisältöjä kehitetään edelleen. Kansainvälistä näkyvyyttä tuovat paitsi radioinnit EBU:n jäsenmaille myös kansainvälisesti välitettävät suoratoistot.
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TULOSLASKELMA
1 000 EUR

Liitetieto

Näytäntötuotot

1.1.–31.12.2015

1.1.–31.12.2014

9 306

8 247

3 129

2 959

12 435

11 207

(2)

-32 732

-31 479

(3)

-7 873

-7 715

Muut henkilösivukulut

-2 011

-1 953

Muut henkilökuntakulut

-1 943

-1 923

Muut varsinaisen toiminnan tuotot
TOIMINNAN TUOTOT YHT.

Palkat ja palkkiot
Eläkekulut

HENKILÖSTÖKULUT YHT.

(2)

-44 559

-43 070

POISTOT

(6)

-1 015

-996

Tuotantokulut

-4 946

-3 509

Viestinnän kulut

-1 971

-1 968

Hallinto- ja muut kulut

-2 058

-1 790

Kiinteistö- ja kalustokulut

(4)

-17 238

-16 724

Valtion vuokra-avustukset

(4)

14 299

14 143

MUUT KULUT YHT.

-11 914

-9 848

TOIMINNAN KULUT YHT.

-57 488

-53 914

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ

-45 053

-42 708

Sijoitustoiminnan tuotot

650

456

Sijoitustoiminnan kulut

-63

-1

587

455

-44 466

-42 253

37 877

37 877

1 048

1 061

85

15

SIJOITUSTOIMINNAN TUOTOT JA KULUT YHT.

(5)

OMATOIMINEN KULUJÄÄMÄ

AVUSTUKSET

Valtion yleisavustus
Valtion avustus balettioppilaitokselle
Muut avustukset

39 010

38 953

Helsingin kaupungin avustus

VALTION AVUSTUKSET

3 694

3 694

Espoon kaupungin avustus

1 136

1 136

472

472

59

59

Vantaan kaupungin avustus
Kauniaisten kaupungin avustus
KAUPUNKIEN AVUSTUKSET
YLEISAVUSTUKSET YHT.

TILIKAUDEN ALI-/YLIJÄÄMÄ
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5 361

5 361

44 371

44 314

-95

2 061
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TASE
1 000 EUR

Liitetieto

31.12.2015

31.12.2014

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

(8)

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

Tietohallinto-ohjelmat

146

191

Muut pitkävaikutteiset menot

632

791

778

982

AINEELLISET HYÖDYKKEET

Koneet ja kalusto
Sähkö-, valo- ja äänilaitteet
Soittimet

913

864

2 594

1 368

194

128

3 701

2 360

SIJOITUKSET
1 514

973

1 514

973

Myyntisaamiset

454

561

Muut saamiset

470

476

813

391

1 737

1 428

Asunto-osakkeet

(9)

VAIHTUVAT VASTAAVAT

SAAMISET

Siirtosaamiset

(10)

RAHOITUSARVOPAPERIT

Lyhytaikaiset sijoitukset

(11)

15 144

14 598

15 144

14 598

RAHAT JA PANKKISAAMISET

Rahat ja pankkisaamiset

VASTAAVAA YHTEENSÄ

4 946

6 686

4 946

6 686

27 820

27 027
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TASE
1 000 EUR

Liitetieto

31.12.2015

31.12.2014

168

168

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

(12)

Peruspääoma
Muu oma pääoma

2 505

2 505

Kertynyt ylijäämä

10 104

8 043

Tilikauden ali-/ylijäämä

-95

2 061

12 682

12 777

VIERAS PÄÄOMA

PAKOLLISET VARAUKSET

Eläkekulut

1 667

1 870

1 667

1 870

4 359

3 584

2 752

2 785

787

766

LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA

Saadut ennakkomaksut

(13)

Ostovelat
Muut lyhytaikaiset velat
Siirtovelat

(14)

VASTATTAVAA YHTEENSÄ
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5 573

5 245

13 471

12 380

27 820

27 027
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RAHOITUSLASKELMA
1 000 EUR

1.1.–31.12.2015

1.1.–31.12.2014

VARSINAISEN TOIMINNAN RAHAVIRTA

Esitystoiminnasta saadut maksut
Muusta toiminnasta saadut maksut
Maksut toiminnan kuluista
Valtion avustus toimitilojen vuokraan
VARSINAISEN TOIMINNAN RAHAVIRTA

10 096

9 211

3 237

2 844

-70 990

-66 960

14 299

14 144

-43 358

-40 761

38 942

39 094

RAHAVIRTA AVUSTUKSISTA

Valtion avustukset

5 361

5 361

44 303

44 455

945

3 694

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin

-2 719

-531

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

-2 719

-531

Kaupunkien avustukset
RAHAVIRTA AVUSTUKSISTA

TOIMINNAN RAHAVIRTA

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

SIJOITUSTOIMINNAN RAHAVIRTA

Maksetut korot ja maksut muista rahoituskuluista

-63

-1

Saadut korot ja muut rahoitustuotot

643

459

SIJOITUSTOIMINNAN RAHAVIRTA

580

458

RAHAVIRTOJEN MUUTOS, LISÄYS (+)/VÄHENNYS (-)

-1 194

3 621

RAHAVARAT TILIKAUDEN ALUSSA

21 284

17 663

Lyhytaikaiset sijoitukset tilikauden lopussa

15 144

14 598

Rahat ja pankkisaamiset tilikauden lopussa

4 946

6 686

20 090

21 284

RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA YHTEENSÄ
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TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
1. TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET
Tilinpäätös on laadittu voimassaolevan kirjanpitolainsäädännön mukaisesti.
Toiminnan tuotot ja kulut on jaksotettu suoriteperusteisesti. Tuotantoon liittyvät kulut on kuitenkin kirjattu pääsääntöisesti
syntymähetkeen. Yhteistuotantoon liittyvät tuotot ja kulut jaksotetaan kyseisen teoksen ensi-iltakaudelle. Näytäntötuotot
on jaksotettu esitystoimintaan perustuen sille tilikaudelle, jolla esitys on ollut. Valtiolta, kaupungeilta ja muilta saadut avustukset on tuloutettu kirjanpidossa määrärahapäätösten mukaisille kausille. Vakuutusyhtiöiltä saadut palkkakorvaukset on
kirjattu palkkakulujen vähennykseksi. Kiinteistön ylläpidon ja huollon veloitukset kiinteistön omistajalta on kirjattu tuottoihin.
Pysyvät vastaavat on arvostettu hankintamenoon ja poistetaan suunnitelman mukaan niiden taloudellisena pitoaikana. Saamiset, sijoitukset ja rahoitusomaisuusarvopaperit on arvostettu nimellisarvoon ja hankinta-arvoon tai sitä alempaan käypään
arvoon. Muut kuin euromääräiset saatavat ja velat on muunnettu Euroopan keskuspankin viralliseen kurssiin tilinpäätöshetkellä.
2. HENKILÖSTÖ
2.1. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ
Kuukausipalkkainen henkilöstö ammattiryhmittäin keskimäärin vuoden aikana
2015 KESKIMÄÄRIN

2014 keskimäärin

Laulusolistit

13

16

Kuorolaulajat

49

50

111

111

77

78

Balettioppilaitos

11

11

Muut taiteelliset ja tuotannolliset tehtävät

50

51

177

173

Orkesterimuusikot
Balettitanssijat

Tekniset työntekijät
Yleishallinto
KUUKAUSIPALKKAINEN HENKILÖSTÖ YHT.

44

42

532

532

31.12.2015

31.12.2014

447

472

Kuukausipalkkaisen henkilöstön määrä

Vakituiset työsuhteet
Määräaikaiset työsuhteet
KUUKAUSIPALKKAINEN HENKILÖSTÖ YHT.
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87

62

534

534

51

					

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
Kuukausipalkkainen henkilöstö ammattiryhmittäin vuoden lopussa
31.12.2015

31.12.2014

Laulusolistit

11

14

Kuorolaulajat

49

50

112

114

Balettitanssijat

78

81

Balettioppilaitos

11

11

Muut taiteelliset ja tuotannolliset tehtävät

51

51

177

172

Orkesterimuusikot

Tekniset työntekijät
Yleishallinto
KUUKAUSIPALKKAINEN HENKILÖSTÖ YHT.

45

41

534

534

31.12.2015

31.12.2014

Tuntipalkkaiset työntekijät

180

169

Vierailevat taiteilijat ja muut suoritepalkkaiset tehtävät

771

779

Tuntipalkkaisiin työntekijöihin sekä vieraileviin taiteilijoihin ja muihin suoritepalkkaisiin tehtäviin on laskettu vuoden aikana
näissä tehtävissä toimineiden henkilöiden yhteismäärä. Tuntipalkkaista työvoimaa on käytetty lähinnä tekniikan, aulapalvelun ja myynnin tehtävissä. Kaikista tuntipalkkaisista, vierailija- ja muista suoritepalkkaisista tehtävistä suurin osa (82 %)
liittyy taiteellisiin tehtäviin.
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2.2. HENKILÖSTÖKULUT
1 000 EUR

1.1.–31.12.2015

1.1.–31.12.2014

KOKOAIKAINEN HENKILÖSTÖ
26 925

26 439

Eläkemenot

7 098

7 157

Muut henkilösivukulut

1 721

1 756

Muut henkilöstökulut

1 872

1 825

37 616

37 177

Palkat

KOKOAIKAINEN HENKILÖSTÖ YHT.

TUNTIPALKKAISET TYÖNTEKIJÄT

Palkat
Eläkemenot
Muut henkilösivukulut
TUNTIPALKKAISET TYÖNTEKIJÄT YHT.

1 490

926

259

166

96

59

1 845

1 151

4 317

4 115

VIERAILIJAT

Palkkiot
Eläkemenot

517

392

Muut henkilösivukulut

193

138

71

97

5 098

4 742

44 559

43 070

Muut henkilöstökulut
VIERAILIJAT YHT.

HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ

Kokoaikaisen henkilöstön muut henkilöstökulut sisältävät työterveyshuollon kulut, päivä-, puku- ja soitinrahat, matka- ja
majoituskulut, ruokailukulut, rekrytointikulut sekä kuntoliikuntakulut. Vierailijoiden muut henkilöstökulut ovat matka- ja
majoituskuluja.
Hallintoneuvoston jäsenille ei ole maksettu palkkaa tai palkkioita hallintoneuvostossa toimimisesta. Hallituksen jäsenten
kokouspalkkiot tilikaudelta olivat yhteensä 37 270 euroa (36 670 euroa vuonna 2014). Opetus- ja kulttuuriministeriö
vahvistaa hallituksen kokouspalkkiot. Hallitus kokoontui tilikaudella yhdeksän kertaa.
Hallituksen jäsenten keskimääräinen kokouksiin osallistumisprosentti oli 90 % (89 % vuonna 2014).
Kansallisoopperan ja -baletin toimitusjohtajalle maksettiin tilikaudella palkkoja 218 817 euroa pääjohtajan tehtävistä (218 817
euroa v. 2014). Muille säätiön johtajille maksettiin yhteensä 552 222 euroa johtamistehtävistä (555 354 euroa vuonna 2014).
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3. SÄÄTIÖN ELÄKEJÄRJESTELYT JA ELÄKEKULUJEN JAKSOTUS
Säätiön henkilökunnan lakisääteinen eläketurva on järjestetty eläkevakuutusyhtiössä. Säätiön laulajilla ja tanssijoilla sekä
osalla muuta henkilökuntaa on lisäeläketurva, joka on samoin järjestetty vakuutuksella. Lisäeläketurva koskee pääasiassa
niitä laulajia ja tanssijoita, jotka ovat vakituisessa työsuhteessa. Lakisääteisiin eläkkeisiin ja lisäeläkkeisiin liittyvät vakuutusmaksut kirjataan vuosittain kuluksi. Lisäeläkevastuu, joka liittyy määräaikaisten laulajien ja tanssijoiden työsuhteisiin sekä
eläkkeiden indeksikorotuksiin, sisältyy taseen pakollisiin varauksiin.

4. KIINTEISTÖJEN VUOKRAKULUT JA VALTION VUOKRA-AVUSTUKSET
Oopperatalo ja lavastevarastot Nurmijärvellä ovat Suomen valtion omistamia ja Senaatti-kiinteistöjen hallinnoimia kiinteistöjä. Oopperatalosta maksettiin v. 2015 vuokraa 13,6 milj. euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt tähän saman
suuruisen avustuksen. Senaatti-kiinteistöjen hallinnoimien lavastevarastojen vuokrat v. 2015 olivat yhteensä 0,6 milj. euroa,
johon myös saatiin avustus 0,6 milj. euroa. Valtion vuokra-avustukset on tuloslaskelmassa kirjattu vuokrakulujen vähennykseksi. Muilta kuin Senaatti-kiinteistöiltä vuokrattujen tilojen vuokrat olivat 1,1 milj. euroa (1,1 milj. euroa 2014). Näihin vuokriin
ei ole saatu erillistä vuokra-avustusta.

5. SIJOITUSTOIMINNAN TUOTOT JA KULUT
1 000 EUR
Korkotuotot
Rahastojen myyntivoitot

1.1.–31.12.2015

1.1.–31.12.2014

22

51

628

404

0

1

SIJOITUSTOIMINNAN TUOTOT YHT.

650

456

Rahastojen myyntitappiot

-29

0

Rahastojen arvonalennus

-32

0

-2

-1

Rahastojen arvonpalautus

Korkomenot
SIJOITUSTOIMINNAN KULUT YHT.

-63

-1

SIJOITUSTOIMINNAN NETTOTUOTOT

587

455

6. POISTOSUUNNITELMAN PERUSTEET
Käyttöomaisuuteen aktivoidaan sellaiset hankinnat, joiden taloudellinen pitoaika on yli 3 vuotta. Hankinta-arvoltaan alle
3 000 euron arvoiset yksittäiset lisenssit, pienkoneet ja -laitteet kirjataan kuitenkin olennaisuuden periaatteen nojalla juoksevasti kuluksi.
Tietohallinto-ohjelmat					
Muut pitkävaikutteiset menot
Koneet ja kalusto
Sähkö-, valo- ja äänilaitteet
Soittimet

Suunnitelman mukainen tasapoisto 3–5 vuodessa
Suunnitelman mukainen tasapoisto 5–10 vuodessa
Suunnitelman mukainen tasapoisto 3–10 vuodessa
Suunnitelman mukainen tasapoisto 3–10 vuodessa
Suunnitelman mukainen tasapoisto 3–10 vuodessa

Suunnitelman mukainen poistoaika määräytyy hankintakohtaisesti ja lasketaan kuukausikohtaisesti.
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7. TILINTARKASTUSYHTEISÖILLE MAKSETUT PALKKIOT

1.1.–31.12.2015

1.1.–31.12.2014

26

29

Veroneuvonnasta

5

4

Muista palveluista

7

8

38

41

31.12.2015

31.12.2014

1 000 EUR
Varsinaisesta tilintarkastuksesta

YHTEENSÄ

8. AINEETTOMIEN JA AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET
Aineettomat hyödykkeet
1 000 EUR
TIETOHALLINTO-OHJELMAT

Hankintameno 01.01.

658

849

- Käytöstä poistetut/romutetut hyödykkeet

-55

-234

-467

-667

55

234

191

182

Kertyneet poistot 01.01.
+ Käytöstä poistettujen hyödykkeiden kertyneet poistot
MENOJÄÄNNÖS 01.01.

+ Lisäykset tilikauden aikana

0

42

191

224

- Tilikauden poisto

-45

-33

KIRJANPITOARVO 31.12.

146

191

MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT
1 622

1 622

Kertyneet poistot 01.01.

-831

-629

MENOJÄÄNNÖS 01.01.

791

993

- Tilikauden poisto

-159

-202

KIRJANPITOARVO 31.12.

632

791

Hankintameno 01.01.
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Aineelliset hyödykkeet
1 000 EUR

31.12.2015

31.12.2014

3 598

4 242

KONEET JA KALUSTO

Hankintameno 01.01.

-317

-699

-2 734

-3 148

+ Käytöstä poistettujen hyödykkeiden kertyneet poistot

317

699

MENOJÄÄNNÖS 01.01.

864

1 094

+ Lisäykset tilikauden aikana

331

54

1 195

1 148

-282

-284

913

864

- Käytöstä poistetut/romutetut hyödykkeet
Kertyneet poistot 01.01.

- Tilikauden poisto
KIRJANPITOARVO 31.12.

SÄHKÖ-, VALO- JA ÄÄNILAITTEET

Hankintameno 01.01.
- Käytöstä poistetut/romutetut hyödykkeet
Kertyneet poistot 01.01.

6 041

6 701

-327

-1 062

-4 673

-5 357

327

1 062

MENOJÄÄNNÖS 01.01.

1 368

1 344

+ Lisäykset tilikauden aikana

1 711

460

+ Käytöstä poistettujen hyödykkeiden kertyneet poistot

- Vähennykset/luovutukset tilikauden aikana
- Tilikauden poisto
- Luovutuksista palautuneet poistot
KIRJANPITOARVO 31.12.

0

-57

3 079

1 747

-485

-423

0

44

2 594

1 368

1 430

1 406

SOITTIMET

Hankintameno 01.01.
- Käytöstä poistetut/romutetut hyödykkeet
Kertyneet poistot 01.01.
+ Käytöstä poistettujen hyödykkeiden kertyneet poistot
MENOJÄÄNNÖS 01.01.

+ Lisäykset tilikauden aikana

-20

-10

-1 302

-1 259

20

10

128

147

110

34

238

181

- Tilikauden poisto

-44

-53

KIRJANPITOARVO 31.12.

194

128
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Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet yhteensä
1 000 EUR
Hankintameno 01.01.
- Käytöstä poistetut/romutetut hyödykkeet
Kertyneet poistot 01.01.

31.12.2015

31.12.2014

13 349

14 821

-719

-2 005

-10 007

-11 060

719

2 005

MENOJÄÄNNÖS 01.01.

3 342

3 761

+ LISÄYKSET TILIKAUDEN AIKANA

2 152

590

+ Käytöstä poistettujen hyödykkeiden kertyneet poistot

- Vähennykset/luovutukset tilikauden aikana
- Tilikauden poisto
- Luovutuksista palautuneet poistot
KIRJANPITOARVO 31.12.

0

-57

5 494

4 294

-1 015

-996

0

44

4 479

3 342

9. SIJOITUKSET ASUNTO-OSAKKEISIIN
31.12.2015

31.12.2014

Hankintameno 01.01.

973

973

+ Lisäykset tilikauden aikana

541

0

1 514

973

1 000 EUR

KIRJANPITOARVO 31.12.

10. SIIRTOSAAMISET
31.12.2015

31.12.2014

Henkilöstökuluihin liittyvät siirtosaamiset

267

164

Siirtosaamiset yhteistuotannosta

457

210

Jaksotetut toiminnan muut kulut

22

16

Muut siirtosaamiset

67

1

813

391

31.12.2015

31.12.2014

Käypä arvo

16 465

16 244

Kirja-arvo

15 144

14 598

ARVOERO

1 321

1 646

1 000 EUR

SIIRTOSAAMISET YHT.

11. LYHYTAIKAISET SIJOITUKSET
1 000 EUR
RAHASTO-OSUUDET
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12. OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET
1 000 EUR
Peruspääoma
Muu oma pääoma
Kertynyt ylijäämä tilikauden alussa

31.12.2015

31.12.2014

168

168

2 505

2 505

10 104

8 043

-95

2 061

KERTYNYT YLIJÄÄMÄ TILIKAUDEN LOPUSSA

10 009

10 104

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

12 682

12 777

31.12.2015

31.12.2014

4 030

3 255

Ennakkoon saadut maksut yhteistuotannoista

200

55

Ennakkomaksu ravintolatoiminnan vuokrasta

0

70

129

204

4 359

3 584

31.12.2015

31.12.2014

5 204

4 900

Tilikauden ali-/ylijäämä

13. SAADUT ENNAKKOMAKSUT
1 000 EUR
Ennakkoon saadut maksut esityksistä

Muut ennakkomaksut
SAADUT ENNAKKOMAKSUT YHTEENSÄ

14. SIIRTOVELAT
1 000 EUR
Henkilöstökuluihin liittyvät jaksotukset
Muut kulujen jaksotukset

369

345

SIIRTOVELAT YHTEENSÄ

5 573

5 245
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15. VASTUUT
15.1. VUOKRAVASTUUT JA VUOKRA-AVUSTUKSET
1 000 EUR

31.12.2015

31.12.2014

VOIMASSAOLEVAT PITKÄAIKAISET VUOKRASOPIMUKSET
11 587

13 632

Saatavat avustukset seuraavalle vuodelle

-11 587

-13 632

0

0

Vuokrat seuraavalle 4 vuodelle, oopperatalo

46 348

54 527

-46 348

-54 527

0

0

Vuokrat seuraavalle vuodelle, oopperatalo

Saatavat avustukset seuraavalle 4 vuodelle

Vuokrat seuraavalle vuodelle, lavastevarastovuokrat
Saatavat avustukset seuraavalle vuodelle

558

669

-558

-669

0

0

1 297

2 233

-1 297

-2 233

0

0

VUOKRAT SEURAAVALLE VUODELLE, MUUT VUOKRAT

1 072

1 045

VUOKRAT SEURAAVALLE 4 VUODELLE, MUUT VUOKRAT

3 188

3 530

Vuokrat seuraavalle 4 vuodelle, lavastevarastovuokrat
Saatavat avustukset seuraavalle 4 vuodelle

15.2. LEASINGVASTUUT
31.12.2015

31.12.2014

Leasing-vuokrat seuraavalle vuodelle

163

168

Leasing-vuokrat seuraavalle 4 vuodelle

271

276

LEASING-VUOKRAVASTUUT YHTEENSÄ

434

444

31.12.2015

31.12.2014

244

244

1 000 EUR

15.3. MUUT VASTUUT
1 000 EUR
Hankintoihin liittyvää monikäyttölimiittiä varten pantatut osakkeet
Takaukset muiden puolesta

0

25

MUUT VASTUUT YHTEENSÄ

244

269
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16. BALETTIOPPILAITOKSEN VAIKUTUS SÄÄTIÖN TULOKSEEN
Balettioppilaitos toimii kansallisoopperan ja -baletin alaisuudessa, ja sen henkilökunta on työsuhteessa Suomen kansallisooppera ja -baletti sr:ään. Balettioppilaitoksen toiminta jakaantuu ammatilliseen opetukseen ja perusopetukseen. Ammatillinen
opetus on opetus- ja kulttuuriministeriön valvomaa taidealan koulutusta, jota varten säätiö on saanut erillisen määrärahan oppilaslukumäärään perustuen. Ammatillisen opetuksen järjestämisluvan mukainen oppilasmäärä oli keskimäärin 28
oppilasta (29 oppilasta v. 2014). Taiteen laajan perusopetuksen oppilasmäärä oli keskimäärin 142 oppilasta (150 oppilasta v.
2014). Balettioppilaitoksen taiteen laajaan perusopetukseen on myös saatu avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

BALETTIOPPILAITOKSEN TULOSLASKELMA
Ammatillinen opetus
1 000 EUR

1.1.–31.12.2015

1.1.–31.12.2014

2

4

Henkilöstökulut

-450

-499

Kiinteistökulut

-361

-358

-28

-34

-837

-887

Valtion avustukset

774

790

TOIMINNAN ALIJÄÄMÄ

-63

-97

1.1.–31.12.2015

1.1.–31.12.2014

Toiminnan tuotot

Muut kulut
Toiminnan kulujäämä

Perusopetus
1 000 EUR

204

192

Henkilöstökulut

-496

-545

Kiinteistökulut

-106

-113

-19

-26

-417

-492

274

271

TOIMINNAN ALIJÄÄMÄ

-143

-221

BALETTIOPPILAITOKSEN VAIKUTUS SUOMEN KANSALLISOOPPERAN JA -BALETIN TULOKSEEN
YHTEENSÄ

-206

-318

Toiminnan tuotot

Muut kulut
Toiminnan kulujäämä
Valtion avustukset
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17. LÄHIPIIRITOIMET UUDEN SÄÄTIÖLAIN MUKAAN
Säätiön lähipiirin muodostavat opetus- ja kulttuuriministeriö, hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet ja varajäsenet, pääjohtaja ja muut johtajat, tilintarkastajat sekä edellä mainittujen perheenjäsenet ja säätiön määräysvallassa oleva Oopperan
Tukisäätiö.
LÄHIPIIRISUHTEEN LUONNE , 1000 €, 2015 (2014)

A. HALLITUKSEN JA HALLINTO

NEUVOSTON PALKKIOT

B. JOHDON PALKAT, PALKKIOT

JA ELÄKESITOUMUKSET

C. JOHDON SOPIMUKSET JA

TALOUDELLISET TOIMET

D. TILINTARKASTAJIEN TALOU-

DELLISET TOIMET

E. HALLITUKSEN JA HALLINTO

NEUVOSTON JÄSENILLE
MYÖNNETYT ETUUDET

F. JOHDOLLE MYÖNNETYT

ALENNUKSET

G. MYÖNNETTY TUKI
H. ANNETUT LAINAT, VASTUUT

JA VASTUUSITOUMUKSET

3. Säätiön muut
johtamiseen
osallistuvat

4. Kohdassa 1–3
tarkoitettujen
henkilöiden perheenjäsen

6. Kohdassa 1–4
tarkoitettujen
henkilöiden määräysvallassa oleva
yhteisö tai säätiö

1. Säätiön perustaja ja määräysvaltaa käyttävä

2. Hallituksen ja
hallintoneuvoston
jäsen ja varajäsen,
toimitusjohtaja,
tilintarkastaja

----

37 (37)

----

----

----

----

219 (219)

552 (555 )

----

----

----

----

89 (42)

2 (---)

----

----

38 (41)

----

----

----

----

13 (16)

----

----

----

----

4 (7)

13 (16)

----

----

----

----

----

----

15 (15)

----

----

----

----

----

SANALLINEN KUVAUS LÄHIPIIRITOIMISTA JA TALOUDELLISISTA EDUISTA
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Hallituksen ja hallintoneuvoston palkkiot ovat hallituksen jäsenten kokouspalkkioita.
Johdon palkat ja palkkiot ovat palkkoja säätiön johtamisen tehtävistä.
Johdon sopimukset ja taloudelliset toimet ovat palkkoja muista kuin säätiön johtamistehtävistä.
Tilintarkastajien taloudelliset toimet ovat palkkioita tilintarkastuksesta, vero- ja yleishallinnollisesta neuvonnasta sekä
yhteisön antamasta koulutuksesta, jotka on maksettu tilintarkastusyhteisöille.
Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille myönnetyt etuudet ovat heidän työhönsä liittyen myönnetyt vapaaliput säätiön
näytäntöihin. Vapaalippujen arvo on laskettu näytäntöjen keskihinnoin.
Johdolle myönnetyt alennukset ovat heidän henkilöstöetuutenaan saamat alennuskortit, joiden arvo on laskettu lipun
keskihinnoin sekä henkilökunta-alennukset tilojen vuokraamisesta.
Lähipiiriin kuuluville ei ole myönnetty avustuksia tai apurahoja. Säätiön myöntämä tuki Oopperan Tukisäätiölle on hallinnollisten tehtävien hoitaminen, joka on arvioitu tehdyn työmäärän mukaan.
Lähipiiriin kuuluville ei ole myönnetty lainoja tai vakuuksia.

Säätiön kaikki lähipiiriin kuuluvat voivat ostaa lippuja säätiön näytäntöihin normaalein markkinahinnoin. Näiden esityslippujen ostoon liittyvien taloudellisten toimien suurusluokkaa ei ole mahdollista selvittää.
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18. KONSERNI
Suomen kansallisooppera ja -baletti sr:n hallitus nimittää Oopperan Tukisäätiön hallituksen jäsenet ja säätiöt muodostavat
yhdessä konsernin. Oopperan Tukisäätiön pienen koon vuoksi konsernitilinpäätös ei anna oleellista tietoa ja konsernitilinpäätös on näin ollen merkitykseltään vähäinen. Suomen kansallisoopperan ja -baletin hallitus on päättänyt, ettei konsernitilinpäätöstä laadita.
Oopperan Tukisäätiön ylijäämä oli 0,02 milj. euroa (0,02 milj. euroa vuonna 2014). Tukisäätiön oma pääoma oli 0,46 milj.
euroa (0,44 milj. euroa vuonna 2014).
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Nürnbergin mestarilaulajat
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Hallituksen puheenjohtaja, presidentti Martti Ahtisaari ja varapuheenjohtaja, professori Martti Häikiö
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HALLINTONEUVOSTO

VARSINAINEN JÄSEN

VARAJÄSEN

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN NIMEÄMÄT (8)

Presidentti Martti Ahtisaari, puheenjohtaja
Kansanedustaja Pertti Salolainen
Lääketieteen tohtori Hanna Tainio
Kansanedustaja Anne Louhelainen
Simo Rundgren
Kansanedustaja Anna Kontula
Pääsihteeri Tuija Brax
Oikeustieteen kandidaatti Elisabeth Nauclér
ESPOON KAUPUNGIN NIMEÄMÄT (2)

Emeritusintendentti Ari Tapani Väisänen
Valtiotieteiden maisteri Leena Luhtanen
HELSINGIN KAUPUNGIN NIMEÄMÄT (2)

Professori Martti Häikiö, varapuheenjohtaja
Filosofian maisteri Meri Vennamo
KAUNIAISTEN KAUPUNGIN NIMEÄMÄ (1)

Ekonomi Stefan Stenberg
VANTAAN KAUPUNGIN NIMEÄMÄT (2)

Lehtori Anitta Orpana
Sidosryhmäjohtaja Markku J. Jääskeläinen
HALLINTONEUVOSTON VALITSEMAT (2)

Toimitusjohtaja Pekka Soini
Varatuomari Matti Vuoria
HENKILÖKUNNAN NIMEÄMÄT (3)

Oopperalaulaja Mika Pohjonen
Päänäytäntöjärjestäjä Antti Pesonen
Oopperalaulaja Eija-Riitta Aakio
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Johtaja Rauno Anttila
Kansanedustaja Ben Zyskowicz
Rakel Hiltunen
Kansanedustaja Kaj Turunen
Kansanedustaja Tuomo Puumala
Eila Tiainen
Kansanedustaja Jani Toivola
Maa- ja metsätieteen maisteri Christina Gestrin
ESPOON KAUPUNGIN NIMEÄMÄT (2)

Insinööri Fred Granberg
Freelancer Jarno Eerola
HELSINGIN KAUPUNGIN NIMEÄMÄT (2)

Erityisavustaja Laura Rissanen
Päätoimittaja Rolf Sormo
KAUNIAISTEN KAUPUNGIN NIMEÄMÄ (1)

Filosofian maisteri Irmeli Viherluoto-Lindström
VANTAAN KAUPUNGIN NIMEÄMÄT (2)

Optikko Seppo Piitulainen
Lastentarhanopettaja Sini Alén
HALLINTONEUVOSTON VALITSEMAT (2)

Toimitusjohtaja Johanna Lamminen
Toimitusjohtaja Petri Niemisvirta
HENKILÖKUNNAN NIMEÄMÄT (3)

Lavastemaalari Risto Karhula 		
Tarpeistosuunnittelija Pipsa Keski-Hakuni
Viestintäsuunnittelija Heli Rislakki
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Mari Puoskari, Lasse Arvela, Raija-Sinikka Rantala, Patrik Stenström, Sirkka Hämäläinen-Lindfors, Tapani Mäkinen, Jouka Valkama

HALLITUS
OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN NIMEÄMÄT (5)

ESPOON KAUPUNGIN NIMEÄMÄ (1)

Kauppatieteiden tohtori Sirkka Hämäläinen-Lindfors,
puheenjohtaja
Teatteriohjaaja Raija-Sinikka Rantala, varapuheenjohtaja
Lasse Arvela
Kansanedustaja Jutta Urpilainen
Talousjohtaja Pekka Pajamo
		

Yrittäjä Jaana Jalonen
HELSINGIN KAUPUNGIN NIMEÄMÄT (2)

Oikeustieteen lisensiaatti Pentti Kivinen
Johtaja Mari Puoskari
		

VANTAAN KAUPUNGIN NIMEÄMÄ (1)

Senior Advisor Tapani Mäkinen
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Pekka Pajamo, Jaana Jalonen, Kalle Rannikko, Päivi Kärkkäinen, Jutta Urpilainen, Timo Tuovila, Pentti Kivinen, Anita Prusila

HENKILÖKUNNAN
LÄSNÄOLO-OIKEUTETUT EDUSTAJAT

(3; läsnäolo- ja puheoikeus, ei äänivaltaa)
Näytäntötyöntekijä Kalle Rannikko			
Orkesterimuusikko Patrik Stenström
Balettitanssija Jouka Valkama
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HALLITUKSEN ESITTELIJÄT

(ei äänivaltaa)
Pääjohtaja Päivi Kärkkäinen
Pääjohtajan varamies, tuotantojohtaja Timo Tuovila

								

									

69

					

Lilli Paasikivi, Kenneth Greve, Liisa Riekki, Päivi Kärkkäinen, Timo Tuovila

johtajat
PÄÄJOHTAJA Päivi Kärkkäinen
BALETIN TAITEELLINEN JOHTAJA Kenneth Greve
OOPPERAN TAITEELLINEN JOHTAJA Lilli Paasikivi
TUOTANTOJOHTAJA Timo Tuovila
VIESTINTÄJOHTAJA Liisa Riekki
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Tilintarkastajat
kalenterivuosiksi 2014-2015
Opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämät (2)
Valvontatilintarkastaja KTM Jari Härmälä (KHT)
henkilökohtainen varahenkilö KTM Lasse Holopainen (KHT)
Tilintarkastaja KTM Heidi Vierros (KHT)
henkilökohtainen varahenkilö KTM Kirsi Jantunen (KHT)
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Helsingin kaupungin nimeämä (1)
Tilintarkastaja Timo Tuokko (KHT, JHTT)
Espoon kaupungin nimeämä (1)
Varatilintarkastaja Leif-Erik Forsberg (KHT, JHTT)
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Organisaatio

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ

HALLINTONEUVOSTO

HALLITUS

PÄÄJOHTAJA
HENKILÖSTÖ
TALOUS JA
TIETOHALLINTO
LAKIASIAT
BALETIN

OOPPERAN

TAITEELLINEN

TAITEELLINEN

JOHTAJA

JOHTAJA

TANSSIJAT

SOLISTIT

NÄYTTÄMÖ

VIESTINTÄ

MUU TAITEELLINEN

ORKESTERI

VALAISTUS JA ÄÄNI

MARKKINOINTI

KUORO

PUVUSTO

MYYNTI

TUOTANTOJOHTAJA

VARAINHANKINTA
VIESTINTÄJOHTAJA

HENKILÖKUNTA
MUU
BALETTIOSASTON

MUU

HENKILÖKUNTA

TAITEELLINEN
HENKILÖKUNTA

BALETTIOPPILAITOS
MUU
OOPPERAOSASTON
HENKILÖKUNTA

72

KAMPAAMO-MASKI,
PUKUHUOLTO,

YLEISÖTYÖ

TARPEISTO
LAVASTAMO
KIINTEISTÖ

						

KANSALLISOOPPERA JA -BALETTI • VUOSIKERTOMUS 2015

Kenneth Greve: Pieni merenneito

Toimitus: Heidi Almi, Heli Rislakki
(Suomen kansallisooppera ja -baletti)
Toimitus ja ulkoasu:
Elina Kaartinen, Tanja Kyynäräinen, Annamari Typpö
(Zeeland Family)
Kuvat: Stefan Bremer, Benjamin Ilmoni, Jussi Iltanen, Mirka Kleemola,
Veikko Kähkönen, Pekka Lähteenmäki, Anton Sucksdorff,
Staffan Sundström, Heikki Tuuli, Ville Varumo, Sakari Viika
Svensk text: Jan Granberg
Paino: Libris Oy
Etukannen kuva
Oopperan kummitus: Sofie Asplund, Ville Rusanen
Suomen kansallisooppera ja -baletti
Helsinginkatu 58, PL 176
00251 Helsinki
p. (09) 4030 21
Viestintä p. (09) 4030 2323,
press@opera.fi
www.oopperabaletti.fi
etunimi.sukunimi@opera.fi
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