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Vuosikertomus 2018

Vuosi 2018
lyhyesti
Tähtitanssija Eun-Ji Halle
Edvard Fazer -palkinto
Tähtitanssija Eun-Ji Halle luovutettiin helmikuussa
Suomen kulttuurirahaston Edvard Fazer -palkinto,
joka myönnetään joka toinen vuosi parhaasta
Suomen kansallisbaletin piirissä tapahtuneesta
tanssitaidetta edistävästä suorituksesta.

Grancino-arvosello
Kansallisoopperan orkesterille
Suomen kansallisoopperan
orkesterille hankittiin ainutlaatuinen
Giovanni Grancino -arvosello noin

Julkinen
varainhankinta käynnistyi

vuodelta 1700. Sellon hankkimisen
mahdollistajana toimi Mandatum Life
ammattimaisille sijoittajille suunnatulla
sijoitustuotteellaan. Grancino-arvosellon

Kansallisooppera ja -baletti käynnisti elokuussa

kaltaisia soittimia on maailmassa vain

ensimmäisen julkisen varainhankintakampanjan

rajallinen määrä. Kansallisoopperalla

teemalla Tue tulevaisuuden toivoja. Samassa

ja -baletilla on käytössään myös kaksi

yhteydessä perustettiin uusi Esa-Pekka Salosen

muuta arvosoitinta: viinialan yrittäjä

rahasto Salosen tekemän lahjoituksen avulla.

Juha Berglundin omistama Andrea

Rahasto tukee uutta ooppera- ja balettitaidetta

Guarneri -viulu sekä Emil Aaltosen

erityisesti teknologian keinoin.

säätiön omistama Tononi-sello.
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Ooppera ja Baletti
Oulussa

Tosca
hurmasi

Oopperabaletti.fi
on nyt myös
verkkokauppa

Ooppera ja Baletti teki laajamittaisen

Christof Loyn näkemyksellinen Tosca

vierailun Ouluun lokakuussa. Vierailu

Kansallisooppera ja -baletti otti

hurmasi niin katsojat kuin median.

ohjelma sisälsi monipuolista ohjelmaa

käyttöön oman lipunmyynti

“Kansallisoopperan uusi Tosca

niin aikuisille kuin perheen pienimmille.

järjestelmän ja verkkokaupan huhti

on loistokas trilleri, joka nousee

Uuden Pikaparantola-oopperan

kuussa 2018. Verkkokauppa on osa

kansainvälisesti korkealle tasolle.”

lisäksi Oulun teatterissa nähtiin myös

Oopperabaletti.fi-verkkopalvelua, joka

Helsingin Sanomat, 8.9.2018.

kasvattaa suosiotaan.

balettigaala, Muumipeikko ja Taikurin
hattu sekä miniooppera Tuhkimo.

Vuonna 2018 verkkopalvelussa
vierailtiin yli 1,7 miljoonaa kertaa, mikä

Vierailu toteutettiin yhteistyössä Oulun

on yli 20 % edellisvuotta enemmän.

kaupungin, Business Oulun, Ideapark
Oulun, Osuuskauppa Arinan sekä
sanomalehti Kalevan kanssa.

Oopperan ja Baletin vuosi lukuina

654

26

291 295

1,2

92

12,2

ESITYSTÄ

PAIKKAKUNTAA

KÄVIJÄÄ

MILJOONAA
DIGITAALISESTI
TAVOITETTUA

PROSENTIN
TÄYTTÖASTE

MILJOONAN EURON
LIPPUTULOT
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Toimintamme ytimessä
yleisön palveleminen
Ensimmäinen vuoteni Suomen Kansallisoopperan ja -baletin pääjohtajana on
takana. On ollut upeaa tulla lämpimästi vastaanotetuksi taloon, jossa työskentelin
urani alkumetreillä. Paljon on kahdenkymmenen muualla viettämäni vuoden aikana
säilynyt talossa ennallaan. Ihmisten työssään osoittama omistautuneisuus, intohimo, ammattiylpeys ja jatkuva kehittymisen halu ovat tallella. Paljon on kuitenkin
myös muuttunut. Ympäröivän yhteiskunnan radikaali muutos on edellyttänyt
Kansallisoopperalta ja -baletilta kykyä pysyä mukana muutoksessa avautumalla ja
uusia toimintatapoja kehittämällä. Koko organisaatiossa on selvästi vahvistunut
näkemys, että olemme ennen kaikkea yleisön palvelija. Suuri kiitos tästä kuuluu
edeltäjälleni Päivi Kärkkäiselle, joka pitkäjänteisesti juurrutti asiakaslähtöistä ajattelua kaikkiin toimintoihimme.
Yksi ensimmäisistä käytännön toimistani uudessa tehtävässä oli johtoryhmän
laajentaminen. Tammikuusta lähtien johtoryhmän pysyviksi jäseniksi tulivat
talous- ja henkilöstöpäällikkömme, joiden työn koen olevan keskeinen osa
talomme johtamista. Elokuussa johtoryhmään liittyi balettimme uusi taiteellinen
johtaja Madeleine Onne. Yhdessä olemme pyrkineet entisestään selkiyttämään ja
tehostamaan johtoryhmätyöskentelyä.
Jatkoimme vuoden aikana strategiatyötä, sillä pidin tärkeänä sekä itse paneutua syvällisesti että sitouttaa uudistuneen johtoryhmän pitkälle tulevaisuuteen
suuntaavaan strategiaamme. Terävöitimme edellisvuonna julkaistua, vuoteen
2025 tähtäävää strategiaa entisestään ja nostimme visioksemme olla elämysten
edelläkävijä. Koska olemme Suomen ainoa ooppera- ja balettitalo, katsomme että
meillä on laaja kansainvälisesti korkeatasoisen ooppera- ja balettitaiteen luomis-,
kehittämis- ja ylläpitovastuu ja tahdomme palvella koko Suomea.

Terävöitimme
edellisvuonna julkaistua,
vuoteen 2025 tähtäävää
strategiaa entisestään ja
nostimme visioksemme
olla elämysten
edelläkävijä.

”

Suurin lähivuosien huolenaiheemme on rahoituksen riittävyys. Tämänhetkinen valtion toiminta-avustuksemme on 99 % vuoden 2012 tasosta, mutta olemme
onnistuneet pitämään taloutemme tasapainossa lipputuloja kasvattamalla ja toimintaa tehostamalla. Lisäksi kustannustason nousu on ollut kansallisestikin hyvin
maltillinen. Tulevaisuudessa tilanne on toinen. TES-korotusten ja inflaatiokehityksen vaikutuksesta kustannuksemme nousevat, ja nykyrahoituksella taloutemme on
siten ajautumassa kestämättömään tilanteeseen. Rahoitusvajeen helpottamiseksi
olemme tehneet kaikki sellaiset toimenpiteet, jotka eivät suoraan vaikuta teostemme taiteelliseen tasoon, ja käynnistäneet aktiivisen yksityisen varainhankinnan.
Nämä toimenpiteet eivät kuitenkaan ole riittäviä tilanteen ratkaisemiseksi, kun
lipputulotkaan eivät voi enää merkitsevästi nousta täyttöasteen ollessa korkea, ja
lippujen hinnat halutaan pitää edelleen maltillisina.
Haasteista huolimatta katsomme tulevaisuuteen positiivisin mielin.
Haluamme turvata korkeatasoisen oopperan ja baletin valoisan tulevaisuuden Suomessa ja uskomme siihen löytyvän taloudelliset edellytykset tinkimättömällä työllä
sekä julkisen ja yksityisen tuen turvin. Tässä hengessä olemme tehneet rakentavaa
työtä vuoden 2018 aikana, mistä kiitän lämpimästi hallitustamme, hallintoneuvostoamme ja henkilökuntaamme. Suuret kiitokset tahdon suunnata myös yhä
laajenevalle yleisöllemme, joka on seurannut esityksiämme sekä paikan päällä eri
tilaisuuksissa että digitaalisten kanavien kautta Suomessa ja muualla maailmassa.
Gita Kadambi, pääjohtaja
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Elämysten
rakentajat
Esitystemme kulissien taakse kätkeytyy
valtava tuotantokoneisto. Lukuisissa
verstaissa huipputaitavat käsityöläisemme
suunnittelevat ja valmistavat kaiken
sen, mitä yleisömme näyttämöllä
näkee. Henkilökuntamme ammattitaito,
luovuus ja innostuneisuus sekä kaikkien
ammattiryhmiemme saumaton yhteistyö
ovat strategiamme onnistumisen
olennaisia edellytyksiä – vain niiden avulla
voimme yltää visioomme olla elämysten
edelläkävijä.

Balettimestarin
tehtävänä on jakaa
balettiperinnettä
eteenpäin omaa
koulutustaan ja
kokemuksiaan
hyödyntäen.

”

Ingrid Némečková
Vastaava balettimestari

Liikutun aina kun olen
katsomassa esitystä. Kun
se alkaa, tunnen olevani
osa valtavaa taiteen
tekemisen koneistoa, osa
jotain suurta ja kaunista.

”

Pipsa Keski-Hakuni
Tarpeistosuunnittelija

Maskiin tulevat taiteilijat istuvat
ensimmäiseen vapaaseen tuoliin, joten
ikinä ei tiedä, minkälaista hahmoa
pääsee tekemään.

”

Daniela Echkart
Kampaaja-maskeeraaja
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Kansallisooppera
ja -baletti lyhyesti
Kansallisoopperan ja -baletin missio on vastata kansainvälisesti
korkealaatuisen ooppera- ja balettitaiteen luomisesta,
esittämisestä ja kehittämisestä. Sen tavoitteena on tuoda
kansainvälisesti korkealaatuiset ooppera- ja balettielämykset
kaikkien saavutettaviksi. Kansallisooppera ja -baletti
haluaa erityisesti olla kansallinen ylpeydenaihe, mutta
myös saavuttaa kansainvälisesti merkittävän aseman
niin baletti- ja oopperataiteen kuin muunkin toimintansa
osalta. Kansallisooppera ja -baletti haluaa myös nousta yhä
monipuolisempaan rooliin yhteiskunnallisen vastuun kantajana.
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Tosca
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Kansallisooppera ja -baletti tänään

Matkalla elämysten
edelläkävijäksi
Yksi vuoden 2018
monista huippuhetkistä
oli huikea uusi
Tosca-tuotanto.
Christof Loyn
mestarillinen ohjaus
tulee elämään pitkään
ohjelmistossamme.

”

Lilli Paasikivi,
oopperan taiteellinen johtaja

Suomen Kansallisooppera ja -baletti on kansallinen ja korkeaa kansainvälistä tasoa oleva
taidelaitos. Suomen ainoana ammatillisena ooppera- ja balettitalona tahdomme 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 2018 päivitetty, vuoteen 2025 tähtäävä strategiamme määrittelee visioksemme olla
elämysten edelläkävijä. Strategia on esitelty viereisellä sivulla.
Yhteiskunta tukee ooppera- ja balettitaidetta, jotta jokaisella suomalaisella olisi mahdollisuus nauttia esityksistä. Vuonna 2018 säätiön rahoituksesta 53 % tuli opetus- ja kulttuuriministeriön kautta veikkausvoittovaroista, 17 % valtion vuokra-avustuksena, 1 % Balettioppilaitoksen
valtionosuutena, 7 % pääkaupunkiseudun kunnilta Helsingiltä, Espoolta, Vantaalta ja Kauniaisilta
sekä 22 % mm. lipputuloista ja yritysyhteistyöstä. Omarahoitus kattoi 27 % toiminnan kuluista.
Julkisen ja yksityisen tuen turvin voimme pitää lippujemme hinnat maltillisina.
Vuonna 2018 tuotimme 654 esitystä, joista 168 päänäyttämölle. Maksullisia ja maksuttomia esityksiämme seurasi kotimaassa yhteensä 274 187 henkilöä. Kun tähän lisätään erilaiset
yleisötyö- ja muut projektit, kävijöitä oli kaiken kaikkiaan 291 295. Kotimaassa vierailimme 26
paikkakunnalla. Oopperatalon esitysten täyttöaste oli 92 %.
Vuoden 2018 ohjelmistomme on esitelty tämän vuosikertomuksen sivuilla 14–25 ja sen
yksityiskohtaiset tiedot löydät osoitteesta encore.opera.fi.

Osallistava yleisötyö tavoitti jälleen eri-ikäisiä ihmisiä ympäri Suomen
Yleisötyö on ooppera- ja balettiproduktioiden ohella kolmas keskeinen ja strategisesti tärkeä toimintamuotomme. Yleisötyön tavoitteena on tarjota taide-elämyksiä ihmisille, jotka ovat muiden
toimintamuotojemme ulottumattomissa. Yleisötyön linjoista vastaavat taiteelliset johtajamme,
ja kaikissa sen muodoissa on tavoitteena sama korkea taiteellinen laatu kuin päänäyttämön
esityksissä. Vuonna 2018 jatkoimme yleisötyön vakiintuneita toimintamuotoja: vauvoille, taaperoille, lapsille, nuorille sekä seniori-ikäisille suunnattuja tapahtumia, tilaisuuksia ja esityksiä.

Haluan vahvistaa
Kansallisbaletin
nuorisoryhmää, joka on
tärkeä polku tanssijoiden
kehittymisessä.
Tavoitteena on
vahvistaa ryhmän
suomalaista identiteettiä
kansainvälisessä
toimintaympäristössä.

”

Madeleine Onne,
baletin taiteellinen johtaja
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Merkittäviä viimeaikaisia yleisötyön hankkeita ovat olleet mm. seuraavat:
• Alakouluoppilaiden ja ammattilaistemme yhteistyönä syntynyt koululaisooppera Ihmepoika A
sai vuosina 2017–2018 yhteensä 110 esitystä 24 paikkakunnalla eri puolilla Suomea.
• Olemme mukana vuonna 2017 käynnistyneessä Kulttuurirahaston ja Svenska kulturfondenin
kolmivuotisessa, valtakunnallisessa Taidetestaajat-hankkeessa, jossa viedään kaikki
yläasteen 8.-luokkalaiset eri taidelaitoksiin kokemaan ja arvioimaan taidetta. Vuonna 2018
heitä oli 21 päänäyttämön esityksessämme yhteensä 14 100.
• Koululaisten liikkumista tukevassa So You Think You Can Muuv? -ohjelmassamme teimme
vuonna 2018 yhteistyötä Itä-Suomen tanssin aluekeskuksen kanssa Joensuussa. Saimme
kehityshankkeelle tukea OKM:n alaiselta Liikkuva koulu -ohjelmalta.

Monipuolinen yhteistyö koti- ja ulkomaisten tahojen kanssa jatkui
Aiempien vuosien tapaan meillä vieraili lukuisia kotimaisia ja kansainvälisiä taiteilijoita.
Aktiivista yhteistyötä muiden ooppera- ja balettitalojen kanssa jatkoimme muun muassa
Opera Europa -järjestön kautta.
Myös kokonaisten produktioiden vuokraaminen, ostaminen ja tuottaminen yhteistyössä
muiden ooppera- ja balettitalojen kanssa kuuluvat toimintatapoihimme. Vuoden aikana
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Strategia 2025
Tavoitteet
Erinomainen asiakaskokemus

Eri väestöryhmien
tavoittaminen koko Suomessa

Kaikki esitykset ja tuotannot
ovat kansainvälisesti
korkeatasoisia

Edelläkävijä
digitaalisuuden
soveltamisessa
esittävien taiteiden
toimialalla

Visio 2025

Arvot

Olemme elämysten
edelläkävijä.

Luovuus, Avoimuus,
Vastuullisuus, Arvostus

Missio
Vastaamme kansainvälisesti
korkealaatuisen ooppera- ja balettitaiteen luomisesta,
esittämisestä ja kehittämisestä laajalle yleisölle

Sujuvat
prosessit ja
produktiolähtöinen
johtamis- ja
toimintamalli

Edellytystekijät
Pitkäjänteinen,
kestävä julkinen
rahoituspohja

Päänäyttämöesitysten
priorisointi ja määrän
kasvattaminen siten, että
täyttöaste ja lipun keskihinta
ovat optimaaliset

Haluttu yhteistyökumppani
taloudellisesti
kestävällä tavalla

Kehittyvä,
innostunut
ja yhteiseen
tekemiseen
sitoutunut
työyhteisö
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Ranskalainen ilta: Suite en blanc
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näyttämöllämme nähtiin viisi muualta vuokrattua tuotantoa. Lisäksi tuotimme Madama
Butterflyn ja Oopperan kummituksen yhteistyössä Göteborgin oopperan kanssa.
Meillä on tallennesopimukset taiteellisten ryhmiemme kanssa ja yhteistyösopimus
YLEn kanssa yhdestä radio- ja yhdestä televisiotaltioinnista vuosittain. Nämä sopimukset
mahdollistavat ooppera- ja balettiesitystemme saattamisen eri kanavissa laajojen yleisöjen
saataville sekä koko Suomessa että kansainvälisesti. Vuonna 2018 julkaistiin kaksi merkittävää
tallennetta: taiteellisen partnerimme Esa-Pekka Salosen johtama Stravinskyn Perséphonelevytys Pentatone-levymerkille ja Sebastian Fagerlundin arvostelumenestystä saaneen
Höstsonatenin levytys BIS-levymerkillä.
Olemme mukana kahdessa kansainvälisessä verkkopalvelussa: Euroopan Unionin
rahoittamassa Opera Vision -hankkeessa ja ARTE-kulttuurikanavan Opera Season -hankkeessa.
Vuonna 2018 ohjelmistostamme nähtiin Opera Visionilla Iiro Rantalan säveltämä ooppera
Pikaparantola ja Pjotr Tšaikovskin Prinsessa Ruusunen -baletti. Yleisradion kanssa yhteistyössä
tehty kriitikoiden ja yleisön ylistämä Puccinin Tosca nähtiin puolestaan ARTE Opera
Season -hankkeessa.

Ehdoton enemmistö
asiakkaistamme
on ottanut uuden
asiakastieto- ja
lipunmyynti
järjestelmämme
positiivisesti vastaan.

”

Liisa Riekki,
viestintäjohtaja

Tavoitteena erinomaisia kokemuksia asiakkaille
Kaikki toimintamme tähtää siihen, että voimme tarjota asiakkaillemme erinomaisia kokemuksia
ensikontaktista aina esityksen jälkeiseen tunnelmaan. Kevään 2018 aikana käyttöön ottamamme
uusi asiakastieto- ja lipunmyyntijärjestelmä on yksi keskeisistä keinoistamme asiakaskokemuksen parantamiseen. Järjestelmä mahdollistaa asiakkaiden tunnistamisen, yksilöidyn palvelun
tarjoamisen sekä verkkokaupan saumattoman integroinnin osaksi verkkopalvelua ja digitaalista
asiakasviestintää. Verkkokaupassa myytyjen lippujen osuus on kasvanut vain muutamassa kuukaudessa vajaasta 40 prosentista yli 60 prosenttiin, ja odotamme samansuuntaisen kehityksen
jatkuvan. Asiakkaita helpottava parannus on myös se, että liput ja ravintolapalvelut on nyt mahdollista ostaa yhdellä kertaa. Asiakkaamme ovat hyödyntäneet vilkkaasti myös mahdollisuutta
ostaa lippuja uuden pääyhteistyökumppanimme Stockmannin asiakaspalvelupisteistä.
Suoratoistomme tukevat tavoitettamme tuoda ooppera- ja balettielämykset kaikkien
saavutettaville. Nämä toteutettiin yhteistyössä Ylen ja Helsingin Sanomien kanssa, ja
kaikki livelähetykset ja tallenteet esitettiin myös oman verkkopalvelun Stage24-osiossa.
Suoratoistojen, radiointien, televisiointien sekä levytysten avulla tavoitettiin kaiken kaikkiaan
1 203 529 henkilöä Suomessa ja ulkomailla.
Tallenteiden ja runsaan tietosisällön lisäksi verkkopalvelumme tarjoaa ooppera- ja balettielämyksen jo ennen esitystä, kun verkkomateriaalin kautta on mahdollista tutustua teokseen
tai sukeltaa kulisseihin tapaamaan digitaalisesti talon taiteilijoita ja muita huippuammattilaisia. Verkkopalvelussa vierailtiin 1 702 596 kertaa ja kasvua oli yli 20 % eli sivustolla vierailtiin
300 000 kertaa enemmän kuin vuotta aiemmin. Myös uusien kävijöiden määrä ja sivustolla
vietetty aika kasvoivat edellisvuodesta.

Aktiivinen varainhankinnan vuosi
Varainhankintamme tavoitteena on yritysyhteistyön ja lahjoittajasuhteiden pitkäjänteinen
kehittäminen. Samalla varaudumme julkisen rahoituksen mahdolliseen kiristymiseen tulevina
vuosina.
Pääyhteistyökumppaneinamme jatkoivat vuonna 2018 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ja Helsingin Sanomat. Vuoden aikana solmimme pääyhteistyökumppanuuden
Stockmannin kanssa ja kumppanuuden Evli Pankin kanssa.
Käynnistimme ensimmäisen julkisen varainhankintakampanjamme teemalla Tue tulevaisuuden toivoja. Saimme vuoden aikana useita huomattavia yksittäisiä lahjoituksia, joista suurin oli
150 000 euroa yksityishenkilöltä.
Saimme vuonna 2018 Jane ja Aatos Erkon säätiöltä yhteensä 1 970 000 euron avustukset
vuosille 2019–2022. Avustukset saivat Kansallisbaletin nuorisoryhmä sekä uusi Opera
Beyond -projekti, jonka tarkoitus on rikastuttaa taidetta immersiivisyyden keinoin.
Suomenruotsalaisten säätiöiden tuella tuotamme myös historiamme ensimmäisen ruotsinkielisen koululaisoopperan nimeltään Djurens planet, jonka kantaesitys on maaliskuussa 2019.
Sen toteuttamista ovat tukeneet Föreningen Konstsamfundet, Svenska kulturfonden, Svenska

11

Vuosikertomus 2018

kulturfonden i Björneborg, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Svenska folkskolans vänner ja
Stiftelsen Tre Smeder.
Yksi varainhankintamme toimintamuodoista on Bravo-asiakkuusklubi, jonka jäsenille
tarjoamme monipuolisia jäsenetuja. Klubitoiminnan tuotot ohjataan taiteellisen toimintamme
tukemiseen.
Varainhankintatiimin tukena yrityskumppaneiden ja lahjoittajien löytämisessä toimi
vuodesta 2016 vapaaehtoisista eri aloja edustavista oopperan ja baletin ystävistä muodostunut
varainhankintaneuvosto. Neuvoston kausi päättyi suunnitellusti vuoden 2018 lopussa.
Lisätietoja vuoden 2018 varainhankinnasta löytyy hallituksen toimintakertomuksesta
sivuilta 32–33.

Vuonna 2018
lähdimme kehittämään
toimintatapaamme
Lean-toimintafilosofiaa
hyödyntäen.
Onnistuneena pilottina
ja edelläkävijänä
tässä työssä toimi
lavastamomme,
ja nyt olemme hyvää
vauhtia menossa kohti
produktiolähtöistä
johtamis- ja
toimintatapaa.

”

Timo Tuovila,
tuotantojohtaja

Tavoitteena kehittyvä, innostunut ja
yhteiseen tekemiseen sitoutunut työyhteisö
Kansallisooppera ja -baletti on monikulttuurinen ja useiden eri alojen huippuammattilaisia
työllistävä työyhteisö. Vuoden 2018 lopussa 567 kuukausipalkkaista työntekijäämme edustivat
33 eri kansallisuutta. Työtehtävänimikkeitä meillä on yli sata.
Onnistuminen strategiamme toteuttamisessa edellyttää henkilökunnaltamme innostusta,
motivaatiota ja yhteiseen tekemiseen sitoutumista. Ilman näitä ominaisuuksia emme kykene
tarjoamaan asiakkaillemme erinomaisia kokemuksia ja unohtumattomia taide-elämyksiä.
Henkilöstötyömme keskeisenä tavoitteena onkin tämän innostuksen, motivaation ja sitoutumisen ylläpitäminen huolehtimalla henkilöstömme jäsenten hyvinvoinnista ja tarjoamalla heille
mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen.
Kannustamme henkilöstöämme huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan, työkyvystään ja
terveydestään ja tarjoamme tämän tueksi monipuolisia työterveys- ja turvallisuuspalveluja sekä
virkistystoimintaa. Jatkuvan ammatillisen kehittymisen tarpeet kartoitamme säännöllisissä
kehityskeskusteluissa.
Vuonna 2018 henkilöstötyömme painopistealueita olivat työkykyjohtaminen ja työyhteisön
kehittäminen, joihin liittyviä hankkeita olivat mm. seuraavat:
• Kolmivuotinen, yli 50-vuotiaiden työntekijöidemme työkykyyn ja jaksamiseen keskittyvä
Hyrsky-projektimme päättyi. Kartoitimme projektilla saavutettuja hyötyjä ja osallistujien
näkemyksiä sen aikana pilotoiduista toimintatavoista. Tulosten pohjalta määrittelemme,
mitkä niistä jäävät pysyviksi työkykyjohtamisen toimintatavoiksemme.
• Toteutimme tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyn, jonka teemoja olivat naisten ja miesten
tasa-arvo ja yhdenvertaisuus sekä työyhteisön pelisäännöt häirinnän ja kiusaamisen
estämiseksi. Tulokset osoittivat, että näissä asioissa on tapahtunut kehitystä, mutta
kiinnitämme edelleen huomiota työyhteisön pelisääntöihin ja psykologisen turvallisuuden
luomiseen erilaisissa konfliktitilanteissa.

Vastuullisuus keskeinen osa toimintamme arvoperustaa
Saamamme julkinen rahoitus velvoittaa meitä erityiseen vastuullisuuteen kaikessa toiminnassamme, ja vastuullisuus onkin yksi strategisista arvoistamme.
Päämääränämme on mahdollisimman laajalti palvella koko ympäröivää yhteiskuntaa
tarjoamalla korkealaatuisia ja koskettavia ooppera- ja balettielämyksiä erilaisille yleisö- ja
ikäryhmille kaikkialla Suomessa. Vastaamme osaltamme myös suomalaisen kulttuurin
uudistamisesta ja kehittämisestä.
Henkilöstötyömme tavoitteena on luoda hyvä ja innostava työpaikka kaikille ammattiryhmille
toimimalla tasapuolisesti, avoimesti ja oikeudenmukaisesti, tarjoamalla mahdollisuuksia jatkuvaan
kehittymiseen ja tukemalla henkilöstön työhyvinvointia ja -turvallisuutta sekä työssä jaksamista.
Tunnistamme ja minimoimme aktiivisesti toiminnastamme aiheutuvat ympäristövaikutukset.
Ympäristöohjelmamme määrittelee tavoitteet ympäristöasioiden huomioon ottamiselle kaikissa
toiminnoissamme.
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Giselle
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OOPPERA
Giacomo Puccini

Madama Butterfly
Ensi-ilta 26.1.2018
Musiikinjohto Pietari Inkinen / Paul Mägi
Ohjaus Yoshi Oïda
Lavastus Tom Schenk
Puvut Thibault Vancraenenbroeck
Valaistus Fabrice Kebour
Suomen kansallisoopperan ja
Göteborgin oopperan yhteistuotanto

Giuseppe Verdi

Trubaduuri
Ensi-ilta 23.3.2018
Musiikinjohto Patrick Fournillier
Ohjaus ja lavastus Joan Anton Rechi
Puvut Mercè Paloma
Valaistus Albert Faura
Videosuunnittelu Project II
Gran Teatre del Liceun ja Ovideon
Teatro Campoamorin yhteistuotanto
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Giacomo Puccini

Tosca
Ensi-ilta 7.9.2018
Musiikinjohto Patrick Fournillier
Ohjaus Christof Loy
Lavastus ja puvut Christian Schmidt
Valaistus Olaf Winter

Iiro Rantala

Pikaparantola
Kantaesitys 27.9.2018, Alminsali
Musiikinjohto Kalle Kuusava
Orkestrointi Arttu Takalo
Libretto Minna Lindgren
Ohjaus Maria Sid
Lavastus ja puvut Anna Kontek
Valaistus- ja videosuunnittelu
Joonas Tikkanen

Jacques Offenbach

Hoffmannin
kertomukset
Ensi-ilta 19.10.2018
Musiikinjohto Patrick Fournillier
Ohjaus Johannes Erath
Lavastus Heike Scheele
Puvut Gesine Völlm
Valaistus Fabio Antoci
Videosuunnittelu Alexander Scherpink

Tarkemmat tiedot esitystietokannassa encore.opera.fi

Hoffmannin kertomukset
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OOPPERA
Giuseppe Verdi

La Traviata
(1988)
Musiikinjohto Ainars Rubikis
Ohjaus Giancarlo del Monaco

Wolfgang Amadeus Mozart

Così fan tutte
(1999)
Musiikinjohto Christoph Altstaedt
Ohjaus Guy Joosten

Richard Wagner

Parsifal
(2005)
Musiikinjohto Pinchas Steinberg
Ohjaus Harry Kupfer

Richard Wagner

Lentävä
Hollantilainen
(2016)
Musiikinjohto Paul Mägi
Ohjaus Kasper Holten
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Andrew Lloyd Webber

Oopperan
kummitus
(2015)
Musiikinjohto Nick Davies / Kurt Kopecky
Ohjaus Tiina Puumalainen

VIERAILU
Saaristo-ooppera

Tähtiin kirjoitettu
Ensi-ilta 27.10.2018
Musiikki Toivo Kuula
Käsikirjoitus Juhani Koivisto
Ohjaus Merja Larivaara
Lavastus Jani Uljas
Puvustus Marjo Haapasalo

Tarkemmat tiedot esitystietokannassa encore.opera.fi

Pikaparantola
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BALETTI
Jean Coralli, Jules Perrot,
Marius Petipa

Ranskalainen ilta

Giselle

Ensi-ilta 28.9.2018

Tuhkimo

Musiikinjohto Philippe Béran

Ensi-ilta 23.11.2018

Carolyn Carlson

Musiikki Sergei Prokofjev
Musiikinjohto Paul Murphy
Lavastus ja puvut Emma Ryott
Valaistus Mark Jonathan

Ensi-ilta 23.2.2018
Ohjaus ja toteutus Cynthia Harvey
Musiikki Adolphe Adam
Musiikinjohto Philip Ellis
Lavastus ja puvut David Walker
Valaistus James F. Ingalls
Norjan kansallisoopperan ja -baletin
tuotanto

Pneuma
Musiikki Gavin Bryars
Elektroakustinen musiikki Philip Jeck
Puvut Carolyn Carlson
Lavastus ja valot Rémi Nicolas

Angelin Preljocaj

Les Nuits Yölliset tunnit
Ensi-ilta 4.5.2018
Musiikki (äänite) Natacha Atlas
& Samy Bishai, 79 D
Lavastus Constance Guisset
Puvut Azzedine Alaïa
Valaistus Cécile Giovansili Vissière
Berliinin valtionbaletin tuotanto
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Serge Lifar

Suite en blanc
Musiikki Edouard Lalo
Musiikillinen sovitus Serge Lifar
Valaistussuunnittelu François Saint-Cyr

David Bintley

Kenneth Greve

Kalevalanmaa
(2017)
Musiikki kooste
Musiikinjohto Nick Davies

Toiminta

Kenneth Greve

Muumipeikko
ja taikurin hattu
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Kansallisbaletin
nuorisoryhmä esittää:

Next Steps
Ensi-ilta 13.4.2018, Alminsali

(2017) Alminsali
Musiikki (äänite) Tuomas Kantelinen

Hallinto ja johto

Anu Sistonen

SHOSHIN
Musiikki kooste (äänite)
Puvut Kalle Kuusela
Valaistus ja projisoinnit Kalle Ropponen
Äänisuunnittelu Petri Peltovako

Marius Petipa
Patrice Bart

Don Quijote
(1995)
Musiikki Ludvig Minkus
Musiikinjohto Harri Karri
Espanjalaiset tanssit José de Udaeta

Corsaire Suite
Musiikki (äänite) Adolphe Adam ym.
Puvut Anna Kontek
Valaistus Kalle Ropponen

Emrecan Tanış

Sand
Musiikki (äänite) Mehmet Sadik Tanis,
Antonio Vivaldi
Puvut Kalle Kuusela
Valaistus Kalle Ropponen
Projisoinnit Jouka Valkama

Tarkemmat tiedot esitystietokannassa encore.opera.fi

Les Nuits – Yölliset tunnit
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BALETTI
Tanssin tähden –
Kansallisbaletin
kevätgaala
26.5.2018

VIERAILUT

Kansallisbaletti
kylässä
10.3.2018, Lappia-talo, Rovaniemi

Musiikinjohto Philippe Béran
Valaistus Tommi Saviranta

Javier Torres
Marius Petipan mukaan

Kansallisbaletin
gaala
26.10.2018, Oulun kaupunginteatteri

Prinsessa Ruusunen
(2008)
Musiikki Pjotr Tšaikovski
Musiikinjohto Pietro Rizzo

Tanssioppilaitosten

NykytanssiPaletti
24.11.2018, Alminsali
Suomalaisten tanssioppilaitosten
nykytanssikavalkadi
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Muumipeikko
ja taikurin hattu
27.10.2018, Oulun kaupunginteatteri
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BALETTIOPPILAITOS
Balettioppilaitos esittää:

Tanssijoiden
Workshop
8.2. ja 10.2.2018, Alminsali
Ammatillisten opiskelijoiden omia
koreografioita

Balettioppilaitoksen
kevätjuhla
16.–19.5.2018
Wilfried Jacobs: Ouverture
Anu Sistonen: Flood
Jorma Uotinen: Joutsenet
August Bournonville: La Sylphide,
2. näytös
Nykytanssinumeroita

Balettioppilaitos esittää:

Pähkinänsärkijä
Koreografia Wilfried Jacobs
Marius Petipan ja Lev Ivanovin mukaan
13.12., 14.12., 17.12., 18.12., 19.12. ja 20.12.2018

Tarkemmat tiedot esitystietokannassa encore.opera.fi

Ranskalainen ilta: Pneuma
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The Many Sides
of Measha
30.5.2018, päänäyttämö
Musiikinjohto Nick Davies
Solistit Measha Brueggergosman,
Fred Johanson
Kansallisoopperan orkesteri ja kuoro

Kansallisoopperan orkesteri ja kuoro

Esa-Pekka Salonen
60 vuotta
17.8.2018, päänäyttämö
Musiikinjohto Esa-Pekka Salonen
ja Alan Gilbert
Solistit Paula Vesala, Matti Salminen
Kansallisoopperan orkesteri ja kuoro
Yhteistyössä Helsingin Juhlaviikkojen kanssa

VIERAILUT

Valoa yössä
2.8.2018, Espoon tuomiokirkko
Musiikinjohto Kurt Kopecky
Solistit Jussi Myllys, Petteri Iivonen,
Amelia Coleman, Veera Myllyniemi,
Asko Padinki, Jose Luis Cortell Año
Kansallisoopperan orkesteri
Yhteistyössä Urkuyö & Aaria -festivaalin
kanssa

Oopperan teetanssit
Päälämpiö, 11 tilaisuutta
Tradeka tukee Oopperan teetanssien
suoratoistoja kaudella 2018–2019.

Musiikkia lämpiössä
Päälämpiö, 10 konserttia

Sebastian Fagerlund

HöstsonatenSyyssonaatti
27.8.2018, Berwaldhallen, Tukholma
Baltic Sea -festivaalin ohjelmistoa
Musiikinjohto Dalia Stasevska
Solistit Erika Sunnegårdh, Anne Sofie von
Otter, Tommi Hakala, Helena Juntunen,
Nicholas Söderlund

HELSINGIN
JUHLAVIIKOT:
Kyle Abraham:

Live! The Realest MC
24.8. ja 25.8.2018, Alminsali

Oblivia:

Lapset ja muut
radikaalit
29.8. ja 30.8.2018, Alminsali
Ohjaus & käsikirjoitus työryhmä
Puvut Tua Helve
Valaistus Meri Ekola
Ääni Alice Ferl
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KONSERTTI

Tarkemmat tiedot esitystietokannassa encore.opera.fi

The Many Sides of Measha
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LAPSILLE JA
NUORILLE
Vauvojen
taidetuokiot:
Läpi vuoden, Alminsalin lämpiö sekä
vierailu Vantaan Taidemuseo Artsissa.
Virkistystä vauvoille ja vanhemmille
taiteiden parissa.

Lasten taidetuokiot:
Läpi vuoden, päälämpiö

Miniooppera:

Tuhkimo
Kantaesitys 29.1.2018, Oopperan
parvilämpiö, vierailut Oulu ja Vantaan
Martinus
Musiikki Gioachino Rossini
Käsikirjoitus, ohjaus ja musiikin sovitus
Juhani Koivisto
Lavastus ja puvut Anna Kontek
Esitys sopii kaikenikäisille, mutta on
lähinnä suunnattu alle kouluikäisille.
Esityksiä on koko vuoden ajan.

Oopperan ja Baletin maailmaan
tutustuttavat työpajat 5–6-vuotiaille.

Timo Hietala – Paleface

Ihmepoika A
(2017) Alminsali
Koululaisooppera, esiintyjinä
5.–6.-luokkalaiset ammattilaulajien
ja -muusikoiden kanssa.
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Kuule, minä
sävellän!: konsertti

Knattarnas konststund:

Barberaren
i Sevilla

9.5.2018 päälämpiö

(2017) Alminsali

Yhteistyössä Taideyliopisto SibeliusAkatemian, Radion sinfoniaorkesterin,
Musiikkitalon, Helsingin kaupungin
orkesterin ja Musiikin erityispalvelukeskus
Resonaarin kanssa.

Svenska kulturfonden i
Björneborg -säätiön tuella

Par(r)asvaloissa esittää:

Lauluton maa
Kantaesitys 25.4.2018 Alminsali
12–16-vuotiaiden
musiikkiteatteriryhmän esitys
Käsikirjoitus nuoret ja Pinja Hahtola
Ohjaus Pinja Hahtola
Musiikki nuoret ja Mika Karhunen
Lavastus nuoret ja Taina Relander
Puvut nuoret ja Laura Havimo
(Aalto Arts pukusuunnittelu)
Koreografia nuoret ja Teemu Tainio
Valaistus Vesa Pohjolainen
Äänenkäytön ohjaus Ann-Marie Heino

So You Think You
Can Muuv?
Vierailut Helsinki, Espoo ja Vantaa, sekä
Kerava, Lahti, Laukaa ja Joensuu
Suomen kansallisbaletin ja Suomalaisen
balettiseurueen tanssijat haastavat
5.–9.-luokkalaisia tanssin pariin
työpajoissa.

VIERAILUT
Timo Hietala – Paleface

Ihmepoika A
(2017) Tornio, Joensuu, Viitasaari,
Savonlinna, Tampere, Loimaa, Kotka,
Kouvola, Lappeenranta, Jyväskylä, Vaasa,
Sievi, Mikkeli, Muurame, Jämsä ja Aura
Koululaisooppera, esiintyjinä
5.–6.-luokkalaiset ammattilaulajien
ja -muusikoiden kanssa.

Knattarnas konststund:

Barberaren
i Sevilla
(2017) Espoo, Kauniainen ja Turku
Svenska kulturfonden i
Björneborg -säätiön tuella

Tarkemmat tiedot esitystietokannassa encore.opera.fi

Miniooppera: Tuhkimo
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Toiminta vuonna 2018
Suomen kansallisooppera ja -baletti sr:n tarkoituksena on ylläpitää maassamme valta
kunnallista ooppera- ja balettiteatteria, Kansallisoopperaa ja -balettia. Tarkoituksensa
toteuttamiseksi säätiö harjoittaa ooppera-, baletti- ja konserttitoimintaa ja tätä palvelevaa
julkaisu-, viestintä-, ja muuta oheistoimintaa kuten oopperamyymälä-, tilavuokraus- ja
näytösravintolatoimintaa sekä ylläpitää Suomen kansallisoopperan ja -baletin balettioppilaitosta.
Säätiön toimintavuoden 2018 keskeisiä tavoitteita olivat oman rahoitusosuuden kasvattaminen ja toiminnan kustannustehokkuuden parantaminen. Näihin tavoitteisiin pyrittiin
mm. tarjoamalla monipuolinen ja houkutteleva ohjelmistokokonaisuus, kehittämällä
yritysyhteistyöhön ja lahjoittajasuhteisiin keskittyvän varainhankintatiimin toimintaa sekä
ottamalla yksinomaisena lipunmyyntikanavana käyttöön uusi asiakastieto- ja lipunmyyntijärjestelmä.
Hallitus vahvisti toimintavuonna päivitetyn, vuoteen 2025 tähtäävän strategian.
Strategia määrittelee Kansallisoopperan ja -baletin visioksi olla elämysten edelläkävijä ja
missioksi vastata kansainvälisesti korkealaatuisen ooppera- ja balettitaiteen luomisesta,
esittämisestä ja kehittämisestä. Strategisten tavoitteiden toteutumisen mittareita kehitettiin toimintavuonna.
Säätiön omarahoitusosuus oli 21,6 % (19,4 % vuonna 2017). Omarahoitusosuutta
kasvattivat sekä edellisvuotta korkeampi maksullisten esitysten täyttöaste että lipun
toteutuneen keskihinnan nousu. Omarahoitus kattoi 27 % (24 %) toiminnan kuluista
(Liitetieto 4).
Gita Kadambi aloitti pääjohtajan tehtävässä vuoden 2018 alussa ja Madeleine Onne
Kansallisbaletin taiteellisen johtajan tehtävässä 1.8.2018.
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisia tietosuojakäytäntöjä on sovellettu 25.5.2018
lähtien.

Esitystoiminta
Kansallisooppera ja -baletti tuotti vuonna 2018 päänäyttämölle 5 ooppera- ja 4 baletti
ensi-iltaa. Ensi-iltojen lisäksi päänäyttämöllä nähtiin 11 muuta omaa ooppera- ja baletti
produktiota (13 produktiota vuonna 2017). Maksullisia esityksiä oli päänäyttämöllä 168 (167),
Alminsalissa 50 (43) ja Oopperatalon ulkopuolella 27 (23).
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Kaikki esityspaikat mukaan luettuina maksullisten esitysten määrä oli 293 (283).
Maksullisia esityksiä seurasi yhteensä 230 964 (228 630) katsojaa, jotka täyttivät
nämä esitykset 92-prosenttisesti (88 %). Päänäyttämön esitysten täyttöaste oli 92 %
(88 %). Maksuttomia esityksiä, kuten yleisökenraaleja, avoimia pääharjoituksia ja muita
ilmaistapahtumia oli kaikkiaan 361, ja niihin osallistui yhteensä 43 223 katsojaa. (304
esitystä ja 46 130 katsojaa). Maksullisten ja maksuttomien esitysten kokonaismäärä oli näin
ollen 654 (587).
Lisäksi Kansallisooppera ja -baletin toimintaan kuuluu monipuolinen yleisötyö, joka
tavoittaa kaiken ikäisiä ihmisiä ympäri Suomen. Yleisötyö käsittää osallistavaa taiteellista toimintaa, erityisryhmille suunnattuja baletti- ja oopperaesityksiä, tapahtumia sekä
täydennyskoulutusta jo ammatissa toimiville. Vuonna 2018 erilaisiin yleisötyön projekteihin,
tilaisuuksiin ja tapahtumiin osallistui yhteensä noin 4 372 henkilöä. Lisäksi erilaisiin muihin
tapahtumiin osallistui 12 736 henkilöä.
Kansallisoopperan ja -baletin järjestämiin esityksiin ja muihin tilaisuuksiin osallistui
vuonna 2018 yhteensä 291 295 kävijää (297 380).
Oopperan ja Baletin esitykset ovat laajasti saatavissa verkossa. Nämä toteutettiin
yhteistyössä Ylen ja Helsingin Sanomien kanssa, ja kaikki livelähetykset ja tallenteet esitettiin myös oman verkkopalvelun Stage24-osiossa. Ylen kanssa vuosina 2018–2021 voimassa
olevan, tuotantojen radiointeja ja televisiointeja koskevan yhteistyösopimuksen puitteissa
toteutettiin myös radiointeja ja televisiointeja, joilla tavoitettiin kuulijoita ja katsojia niin
Suomessa kuin ulkomailla. Suoratoistojen, radiointien, televisiointien sekä levytysten avulla
tavoitettiin kaiken kaikkiaan 1 203 529 henkilöä.

Vierailut ja muut yleisökontaktit
Vuoden 2018 aikana esiinnyttiin aiempien vuosien tapaan runsaasti myös Oopperatalon
ulkopuolella. Maksullisia ja maksuttomia esityksiä sekä muuta toimintaa oli kotimaassa
kaikkiaan 26 (23) paikkakunnalla, ja 91 (79) vierailuesitystä seurasi yhteensä 20 288 (23 729)
katsojaa. Vierailuesitysten luvut sisältävät Sebastian Fagerlundin HöstsonatenSyyssonaatti -oopperan konserttiesityksen Tukholman Baltic Sea -festivaalilla elokuussa.

Yhteistyö pääkaupunkiseudun kuntien kanssa
Säätiön rahoituksesta katettiin vuonna 2018 noin 7 % Helsingin, Espoon, Vantaan ja
Kauniaisten kaupunkien kanssa vuosiksi 2018–2022 solmitulla yhteistyösopimuksella.
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Sopimuskaudella näiden kaupunkien maksaman avustuksen taso määräytyy edellisen
sopimuskauden tapaan valtionavustuksen mukaisesti.
Monipuolinen yhteistyö yhteistyökaupunkien kanssa jatkui vuonna 2018. 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.

Tulos ja tase
Säätiön tilikauden 2018 tulos oli 1,1 milj. euroa ylijäämäinen (0,01 milj. euroa alijäämäinen
vuonna 2017). Muutos edellisvuodesta johtui ennen kaikkea lipputulojen kasvusta.
Varsinaisen toiminnan tuotot kasvoivat 16 % 15,3 milj. euroon (13,2 milj. euroa). Lippu
tulojen osuus toiminnan kokonaistuotoista oli 12,3 milj. euroa (9,5 milj. euroa). Päänäyttämön
esitysten määrä samoin kuin ensi-iltojen määrä säilyivät edellisvuoden tasolla, mutta täyttö
aste nousi, minkä seurauksena myös lipun toteutunut keskihinta kasvoi, vaikka varsinaisia
hinnankorotuksia ei tehty. Päänäyttämön ja Alminsalin maksullisten esitysten arvonlisä
veroton keskihinta oli 56 euroa/lippu (47 euroa). Muut varsinaisen toiminnan tuotot laskivat
3,0 milj. euroon (3,7 milj. euroa). Tuottoihin sisältyy muun muassa yritysyhteistyön tuottoja
ja projektikohtaisia avustuksia, kiinteistön huollon korvauksia, ravintola- ja vuokratuottoja,
lukukausimaksuja sekä teosyhteistuotantojen ja taltiointien tuottoja. Laskun syynä olivat
pääasiassa edellisvuotta pienemmät tuotot teosyhteistuotannoista ja teosten myynneistä.
Varsinaisen toiminnan kulut olivat 58,7 milj. euroa (57,8 milj. euroa). Kulujen kasvuun
vaikutti erityisesti tuotantokulujen kasvu 4,5 milj. euroon (3,5 milj. euroa), mikä johtui
pääasiassa edellisvuotta korkeammista musiikin esitysoikeuskuluista. Henkilöstökulut laskivat 0,6 milj. euroa 45,8 milj. euroon (46,4 milj. euroa) palkkakulujen hienoisesta kasvusta
huolimatta. Laskun syynä oli eläke- ja muiden henkilösivukulujen lasku, joka perustui sekä
taiteilijoiden lisäeläkekulujen pienenemiseen että lakisääteisten sosiaalikulujen suhteelliseen laskuun.
Viestinnän kulut kasvoivat hieman 1,8 milj. euroon (1,7 milj. euroa). Hallinnon kulut
säilyivät edellisvuoden tasolla 2,2 milj. eurossa. Kiinteistö- ja kalustokulut nousivat 15,3 milj.
euroon (14,9 milj. euroa) johtuen kasvaneista korjauskuluista. Toiminta-avustuksen lisäksi
valtiolta saatu 12,2 milj. euron (12,2 milj. euroa) vuokra-avustus on tuloslaskelmassa kohdistettu vuokramenojen oikaisuksi. Kiinteistön ylläpidosta ja huollosta on tehty kiinteistön
hoitosopimus valtion omistaman Senaatti-kiinteistöjen kanssa.
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Säätiön kokonaistulokseen sisältyy Kansallisoopperan ja -baletin rahoitettavaksi
jäänyt osuus Balettioppilaitoksessa annetusta opetuksesta. Vuonna 2018 Säätiön osuus
sen järjestämän balettikoulutuksen kustannuksista oli 0,2 milj. euroa (0,3 milj. euroa
2017; tarkempi selvitys Balettioppilaitoksen vaikutuksesta Säätiön tulokseen on annettu
tilinpäätöksen liitetiedossa nro 18).
Käyttöomaisuuden poistot olivat 1,3 milj. euroa (1,3 milj. euroa). Investoinnit pysyviin
vastaaviin olivat 1,5 milj. euroa (1,8 milj. euroa) ja kohdistuivat mm. valaistuskaluston
3-vuotiseen päivitykseen. Kansallisooppera ja -baletti noudattaa hankintatoimessaan
julkisen hankintalain säännöksiä.
Toiminnan yleisavustus veikkausvoittovaroista oli 38,0 milj. euroa (37,9 milj. euroa).
Avustuksen noin 0,1 milj. euron kasvu johtui vuokra-avustuksen leikkauksen vuoksi
saadusta lisäavustuksesta. Pääkaupunkiseudun kuntien uuden rahoitussopimuksen
mukaiset avustukset säilyivät edellisen yhteistyösopimuskauden tasolla 5,4 milj. eurossa.
Balettioppilaitoksen perus- ja ammatillisen opetuksen valtionosuus laski 0,8 milj. euroon
edellisvuoden 0,9 milj. eurosta.

Tytäryrityksen jättäminen yhdistelemättä konsernitilinpäätökseen
Suomen kansallisooppera ja -baletti sr sekä Oopperan ja baletin tukisäätiö sr muodostavat
31.12.2018 tilinpäätöksessä säätiölain mukaisen konsernin. Säätiön hallitus on päättänyt,
että Oopperan ja baletin tukisäätiö sr:n tilinpäätös jätetään yhdistelemättä Suomen
kansallisooppera ja -baletti sr:n tilinpäätökseen 31.12.2018, koska yhdisteleminen on
tarpeetonta oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi säätiön toiminnasta ja taloudellisesta
asemasta. Tukisäätiön avainluvut on ilmoitettu liitetiedossa nro 20.

Rahoitusasema
Kansallisoopperan ja -baletin rahoitusasema säilyi edellisten vuosien tapaan vahvana
koko vuoden. Vuoden 2018 lopussa säätiön taseessa hankintamenoon tai sitä alempaan
markkina-arvoon arvostetut rahoitusvarat olivat 22,6 milj. euroa (19,1 milj. euroa 31.12.2017).
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Säätiön rahoitusomaisuuden markkina-arvo 31.12.2018 oli 23,3 milj. euroa (20,7 milj.
euroa). Säätiön sijoitussalkku on kilpailutuksen kautta valitun varainhoitoyhtiön hoidettavana. Vuodesta 2010 alkaen voimassa ollut omaisuudenhoitosopimus päättyi kilpailutuksen
seurauksena 31.12.2018 ja siirtyi toisen varainhoitajan hoidettavaksi. Sijoitustoiminnan
tavoitteet ja rajat on määritelty säätiön hallituksen määrittämässä sijoitusstrategiassa.
Sijoitustoiminnan tavoitteena on turvata ja kasvattaa sijoitussalkun arvoa ja antaa keski
pitkällä aikavälillä kohtuullinen tuotto alhaisella riskitasolla.
Varsinaisen toiminnan omarahoitus rahoituslaskelmassa oli 16,3 milj. euroa (13,0
milj. euroa). Näistä yhteistyösopimusten perusteella saatujen yritysyhteistyötuottojen ja
projektikohtaisten avustusten osuus oli 0,7 milj. euroa (0,8 milj. euroa). Sijoitustuottoja
kertyi rahoituslaskelman mukaan 0,3 milj. euroa (0,4 milj. euroa). Korkotuottoja rasitti
edelleen alhaisena säilynyt korkotaso. Varainhoidossa olevan sijoitussalkun realisoituneet
myyntivoitot ja -tappiot olivat yhteensä 0,3 milj. euroa (0,4 milj. euroa). Vuokrakulujen
kattamiseen saatiin valtion vuokra-avustusta 12,2 milj. euroa (12,2 milj. euroa).
Rahavirta avustuksista säilyi edellisvuoden tasolla 44 milj. eurossa (ei sisällä vuokraavustusta). Toiminta-avustukset perustuivat opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa vuosiksi
2015–2019 solmittuun aiesopimukseen sekä vuosiksi 2018–2022 Helsingin, Espoon,
Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien kanssa solmittuun yhteistyösopimukseen.
Säätiön rahoituksesta 60 % katettiin valtion ja pääkaupunkiseudun kuntien toiminta-
avustuksilla, 1 % Balettioppilaitoksen valtionosuudella, 17 % valtion vuokra-avustuksella ja
22 % omatoimisella rahoituksella.
Oma pääoma vuoden 2018 lopussa oli 14,7 milj. euroa (13,6 milj. euroa). Vapaata omaa
pääomaa oli 14,5 milj. euroa (13,4 milj. euroa). Vuoden aikana ei tarvittu lainarahoitusta.

Henkilöstö
Vuoden 2018 lopussa säätiön palveluksessa työskenteli yhteensä 567 kuukausipalkkaista
työntekijää (564 vuoden 2017 lopussa), ja keskimäärin työntekijöitä oli vuoden aikana 553
(550). Kuukausipalkkaisina työskenteli ihmisiä 33 eri maasta. Keskimäärin taiteellisissa
tehtävissä työskenteli vuoden aikana 253, teknisillä osastoilla 195, hallinnollisissa tehtävissä 50, muissa taiteellisissa ja tuotannollisissa tehtävissä 46 sekä balettioppilaitoksessa 9
henkilöä. Vuoden 2018 luvuissa ovat mukana Kansallisbaletin nuorisoryhmän 13 tanssijaa ja
yleisötyön harjoittelija.
Vuoden lopussa voimassa olleista työsuhteista 492 (486) oli vakituisia ja 61 (60)
määräaikaisia ja 14 harjoittelijaa. Vuoden 2018 aikana alkoi 16 (25) kuukausipalkkaista
toistaiseksi voimassaolevaa ja 82 (92) määräaikaista työsuhdetta. Vuoden aikana päättyi
21 (18) kuukausipalkkaista toistaiseksi voimassaolevaa ja 80 (87) määräaikaista työsuhdetta. Lisäksi vuoden aikana Kansallisoopperan ja -baletin työskentelyyn osallistui kaiken
kaikkiaan 887 (944) tunti- ja suoritepalkkaista työntekijää, joista noin 79,3% vierailijoina
taiteellisissa tehtävissä.
Kansallisooppera ja -baletti vapautti 26.3.2018 Kansallisbaletin johtaja Kenneth Greven
esimiestehtävistään. Päätös liittyi tanssijoiden esiin nostamaan Greven epäasialliseen
käytökseen. Hän jatkoi kuitenkin taiteellisena johtajana kautensa loppuun 31.7.2018.

Työehtosopimukset
Kansallisoopperan ja -baletin henkilöstöryhmien palkka- ja työehtoja määrittää 12 eri
työehtosopimusta. Näytäntötekniikan (Erto), päivätekniikan (Teatteri- ja Mediatyöntekijät),
teknisten esimiesten (PAM) ja taiteellisten ryhmien ja toimiston työehtosopimukset
(Muusikkojen liitto) uudistettiin yleisen työmarkkinalinjan mukaisesti sopimuskaudeksi
1.12.2018–31.1.2020 ja kuoron työehtosopimus sopimuskaudeksi 1.12.2018–31.1.2019. Ooppera
laulajia koskevaa uutta työehtosopimusta valmisteleva työryhmä työskenteli vuonna 2018,
ja neuvottelut uudesta työehtosopimuksesta vietiin päätökseen maaliskuussa 2019.
Kansallisoopperan ja -baletin työnantajaliitto on Palvelualojen Työnantajat PALTA ry,
joka on Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) jäsenliitto. Pääjohtaja Gita Kadambi on ollut
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toimintavuoden aikana PALTA ry:n vaalivaliokunnan jäsen. Päälakimies Anita Prusila oli
PALTA ry:n työmarkkinavaliokunnan jäsen.

Eläkejärjestelyt
Kansallisoopperan ja -baletin työntekijöille on järjestetty lakisääteinen TyEL-eläketurva.
Lähinnä vakinaisia laulajia ja tanssijoita koskee ryhmäeläkevakuutuksella järjestetty
kollektiivinen lisäeläketurvajärjestelmä, johon liittyvät ammattikohtaiset alemmat eläkeiät.
Tanssijoilla ja laulajilla on lisäksi uudelleenkoulutusjärjestelmä, jonka puitteissa he voivat
halutessaan saada lisäeläkkeen sijaan korvausta uuteen ammattiin kouluttautumista varten.
Vuoden 2018 aikana lisäeläkevakuutuksen piirissä oli yhteensä 168 työntekijää, joista
64 tanssijaa, 56 laulajaa ja 48 muuta henkilöä, sekä lisäksi 260 jo eläkkeelle siirtynyttä
työntekijää.
Vuosittaiset eläkevastuut ja -kulut on tilinpäätöksessä kirjattu eläkevakuutusyhtiön
laskelman mukaisesti täyteen määräänsä tuloslaskelman eläkekuluihin. Lisäeläkekulut
vaihtelevat vuosittain johtuen lisäeläkejärjestelmän osatekijöiden kuten palkkakehityksen,
työeläkeindeksin ja eläkevakuutusyhtiön sijoitustoiminnan tuottojen muutoksista.
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Yritysyhteistyö, lahjoitukset, avustukset
ja arvosoitinlainat
Yritysyhteistyön sekä lahjoittajasuhteiden luomiseen ja pitkäjänteiseen kehittämiseen keskittyvän varainhankintatiimin työ jatkui ja monipuolistui vuonna 2018.
Pääyhteistyökumppaneina jatkoivat Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ja
Helsingin Sanomat. Vuoden aikana solmittiin pääyhteistyökumppanuus Stockmannin
kanssa ja kumppanuus Evli Pankin kanssa.
Jane ja Aatos Erkon säätiö myönsi 900 000 euron jatkoavustuksen Kansallisbaletin
nuorisoryhmän toiminnan jatkamiseen vuosille 2019–2022. Nuorisoryhmä on aloittanut
toimintansa vuonna 2013 Jane ja Aatos Erkon säätiön rahoituksen turvin. Vuonna 2018
ryhmässä työskenteli 12 iältään 17–23-vuotiasta tanssijaa. Lisäksi Jane ja Aatos Erkon säätiö
myönsi 1 070 000 euron avustuksen immersiivisen oopperan Opera Beyond -projektiin
vuosiksi 2019–2022.
Kansallisooppera ja -baletti tuottaa toimintavuonna historiansa ensimmäisen ruotsin
kielisen koululaisoopperan, Djurens planetin, jonka ensi-ilta on maaliskuussa 2019. Sen
toteuttamista ovat tukeneet seuraavat säätiöt: Föreningen Konstsamfundet, Svenska
kulturfonden, Svenska kulturfonden i Björneborg, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne,
Svenska folkskolans vänner ja Stiftelsen Tre Smeder.
Vuoden aikana käynnistettiin ensimmäinen julkinen varainhankintakampanja teemalla
Tue tulevaisuuden toivoja. Kampanja käynnistyi näkyvästi Esa-Pekka Salosen 60-vuotis
juhlakonsertin yhteydessä. Suomen kansallisooppera ja -baletti sr sekä Oopperan ja baletin
tukisäätiö sr olivat molemmat saaneet rahankeräysluvat jo aiemmin.
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Emil Aaltosen säätiön ja viinialan yrittäjä Juha Berglundin arvosoittimien lainaus
Kansallisoopperan orkesterin käyttöön jatkui toimintavuonna. Lisäksi uudenlainen yhteis
työ Mandatum Lifen kanssa mahdollisti Giovanni Grancino -arvosellon hankkimisen
Kansallisoopperan orkesterin käyttöön.
Vuonna 2017 käynnistynyt Kulttuurirahaston ja Svenska kulturfondenin valtakunnallinen
Taidetestaajat-hanke jatkui. Hankkeessa viedään kolmen vuoden aikana kaikki yläasteen
8.-luokkalaiset eri taidelaitoksiin kokemaan ja arvioimaan taidetta. Vuonna 2018 Taide
testaajat toi Kansallisoopperaan ja -balettiin 14 100 nuorta vierailijaa ja vuosina 2017–2020
heitä tulee olemaan yhteensä 40 475.

Oopperan ja baletin tukisäätiö sr
Oopperan ja baletin tukisäätiö sr:n tarkoituksena on tukea pyrkimyksiä, jotka edistävät ja
kehittävät suomalaista ooppera- ja balettitaidetta sekä lisäävät Oopperatalon edustavuutta
ja viihtyisyyttä. Säätiö jakaa rahastoistaan apurahoja ja stipendejä niin taiteellisissa kuin
ooppera- ja balettitaidetta tukevissa tehtävissä toimiville henkilöille. Säätiö voi tukea näitä
taiteenaloja myös lahjoituksina Kansallisoopperalle ja -baletille.
Tukisäätiön yhteyteen perustettiin keväällä 2018 Esa-Pekka Salosen lahjoituksella
hänen nimeään kantava musiikki- ja teknologiarahasto. Rahaston tarkoituksena on tukea
uutta ooppera- ja balettitaidetta erityisesti teknologian keinoin.
Oopperan ja baletin tukisäätiö myönsi toimintavuonna apurahoja ooppera- ja balettitaidetta edustaville luoville ja esittäville taiteilijoille sekä sitä tukevissa tehtävissä toimiville henkilöille ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Tukisäätiön hallituksen
puheenjohtajana on toiminut emosäätiön hallituksen puheenjohtaja, LT Leena Niemistö ja
asiamiehen tehtävää on hoitanut talouspäällikkö Ulla Paavola.

Toiminnan riskit ja epävarmuustekijät
Säätiön hallitus käsitteli loppuvuonna 2018 taloussäännön mukaisen vuotuisen riskikartoituksen, jossa arvioitiin strategisten tavoitteiden saavuttamisen riskejä sekä niiden mahdollisia vaikutuksia ja todennäköisyyksiä ja määriteltiin riskienhallintatoimenpiteet vastuuhenkilöineen. Resurssien puute, niin ajan kuin rahoituksen, todettiin riskiksi, joka voi vaarantaa
jokaisen strategisen tavoitteen saavuttamisen. Kartoituksessa on merkittäviksi riskeiksi
todettu mm. epäonnistuminen produktiovalinnoissa, riittävän korkeatasoisten tekijöiden
saamisessa tuotannoille ja digitaalisuuden hyödyntämisessä toiminnan eri alueilla.
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 leikata valtion toiminta-avustusta 1 %:lla. Joulukuussa 2014 allekirjoitettiin opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa uusi aiesopimus Kansallisoopperan
ja -baletin toiminnan turvaamiseksi vuosina 2015–2019. Sen mukaan rahoitus säilyy vuoden
2014 tasolla edellyttäen, että eduskunta osoittaa vuosittain opetus- ja kulttuuriministeriön
käyttöön tarvittavat määrärahat.
Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungeilta saatavan avustuksen taso
määräytyy vuodet 2018–2022 kattavalla yhteistyösopimuskaudella valtionavustuksen
mukaisesti ja oli vuonna 2018 noin 7 % säätiön rahoituksesta.
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.
Lisäksi yksi riski voi olla mahdollinen epäonnistuminen yksityisen rahoituksen hankkimisessa. Yleinen käsitys voi olla, että Kansallisoopperan ja -baletin omasta toiminnastaan saamat tuotot ja julkinen tuki ovat riittäviä, eikä yksityistä rahoitusta tarvita. Myös
kilpailevat rahoituskohteet ja taiteelle annetun tuen hyvin rajoitettu verovähennysoikeus
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Suomessa vaikeuttavat yksityisen rahoituksen hankkimista. Yksityinen rahoitus mahdollistaa erillisten toimintaa rikastuttavien projektien toteuttamisen.

Hallinto ja toimintaperiaatteet
Säätiön toiminnan lähtökohtana on hyvä hallintotapa ja avoin, läpinäkyvä ja tehokas
hallinto. Säätiön hallintoa ohjaavat periaatteet perustuvat säätiölakiin, säätiön sääntöihin
sekä johto- ja taloussääntöön. Hallituksen ja hallintoneuvoston ohella säätiöllä on toimitus
johtaja, jota Kansallisoopperassa ja -baletissa kutsutaan pääjohtajaksi.

Hallitus
Hallitus edustaa säätiötä ja huolehtii sen hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä tarkoituksen toteuttamiseksi noudattaen lakeja ja säätiön sääntöjä. Hallituksen
tehtävät on määritelty säätiön säännöissä: oopperabaletti.fi/talo/hallinto.
Hallituksen toimikausi on kolme vuotta. Nykyisen hallituksen toimikausi alkoi 18.4.2016
ja päättyy hallintoneuvoston varsinaisen kokouksen päättyessä 26.4.2019. 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). Lisäksi
hallituksessa on 3 henkilöstön valitsemaa edustajaa, joilla on hallituksen kokouksissa puhevalta, mutta ei äänivaltaa.
Hallituksen puheenjohtajana toimi Leena Niemistö, varapuheenjohtajana Leif
Jakobsson ja jäseninä Matti Hirvikallio, Jaana Jalonen, Tapani Mäkinen, Pekka Pajamo,
Mari Puoskari, Kerttu Tuomas ja Jutta Urpilainen. Henkilöstön edustajat olivat Timo
Pulakka, Kalle Rannikko ja Jouka Valkama. Hallituksen esittelijänä toimi pääjohtaja Gita
Kadambi. Hallituksen sihteerinä toimi päälakimies Anita Prusila.
Hallituksen asettamina toimivat nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ja tarkastusvaliokunta. Hallitus vahvistaa valiokuntien toimintaohjeet ja tehtävät. Valiokunnat valmistelevat
hallituksen päätettäviksi tulevia asioita ja antavat niistä suosituksia hallitukselle.
Työvaliokuntaa ei asetettu toimintavuonna.
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee johdon nimitys- ja palkitsemisasioita,
johdon arviointia, hallinnointiperiaatteiden ja organisaation kehittämistä, henkilöstö
suunnitelmaa sekä henkilöstön työ- ja palkkaehtojen linjauksia. Nimitys- ja palkitsemis
valiokunnan jäsenet olivat Leena Niemistö (pj.), Pekka Pajamo (vpj.), Mari Puoskari ja
Kerttu Tuomas.
Tarkastusvaliokunta valmistelee taloutta koskevia budjetteja, ennusteita ja tilinpäätös
periaatteita, arvioi talouden suunnittelu- ja seurantajärjestelmien sekä riskienhallinnan
toimivuutta ja kehittämistä sekä pitää yhteyttä tilintarkastajiin. Tarkastusvaliokunnan
jäsenet olivat Tapani Mäkinen (25.4. saakka, pj.), Jutta Urpilainen (vpj. 25.4. saakka, pj.
25.4. alkaen), Leif Jakobsson (25.4. alkaen, vpj.), Jaana Jalonen ja Matti Hirvikallio.
Hallitus kokoontui 7 kertaa vuonna 2018.
Hallituksen jäsenten osallistumismäärät hallituksen varsinaisiin kokouksiin olivat
seuraavat: Leena Niemistö 7/7, Leif Jakobsson 7/7, Matti Hirvikallio 7/7, Jaana Jalonen 6/7,
Tapani Mäkinen 4/7, Pekka Pajamo 7/7, Mari Puoskari 5/7, Kerttu Tuomas 7/7 ja Jutta
Urpilainen 4/7.

Hallintoneuvosto
Hallintoneuvosto valvoo hallituksen ja pääjohtajan vastuulla olevaa säätiön hallintoa,
vahvistaa sen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä ylläpitää ja kehittää yhteiskunta
suhteita. Nykyisen, 18.4.2016 aloittaneen hallintoneuvoston 17 jäsentä ja heidän vara
jäsenensä nimeävät opetus- ja kulttuuriministeriö, pääkaupunkiseudun kaupungit sekä
hallintoneuvosto itse.
Hallintoneuvoston puheenjohtajan nimeää opetus- ja kulttuuriministeriö. Henkilökunta
valitsee lisäksi 3 läsnäolo-oikeutettua edustajaansa hallintoneuvostoon. Hallintoneuvosto
kokoontui 2 kertaa vuonna 2018.
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Puheenjohtajana toimi ministeri Ilkka Suominen ja varapuheenjohtajana pormestari
Jan Vapaavuori. Hallintoneuvoston kokoonpano on esitelty vuosikertomuksen sivulla 57.
Hallintoneuvoston sihteerinä toimii päälakimies Anita Prusila.
Hallintoneuvoston toimikausi on kolme vuotta. Nykyisen hallintoneuvoston toimikausi
päättyy hallintoneuvoston varsinaisen kokouksen päättyessä 26.4.2019.

Kansallisoopperan ja -baletin johto
Kansallisoopperan ja -baletin pääjohtajana toimi Gita Kadambi. Pääjohtajan (toimitusjohtajan) tehtävät on määritelty säätiön säännöissä ja hallituksen vahvistamassa johtosäännössä
(oopperabaletti.fi/talo/hallinto).
Pääjohtajan alaisina toimivat ja johtoryhmään kuuluvat oopperan taiteellinen johtaja
Lilli Paasikivi, baletin taiteellinen johtaja Madeleine Onne, viestintäjohtaja Liisa Riekki
ja tuotantojohtaja Timo Tuovila, joka toimii myös pääjohtajan varamiehenä. Johtajien
tehtävistä on määrätty johtosäännössä. Johtoryhmän kokoonpanoa laajennettiin toiminta
vuonna siten, että henkilöstöpäällikkö Hanna Fontana ja talouspäällikkö Ulla Paavola
aloittivat johtoryhmän jäseninä. Johtoryhmän sihteerinä toimii päälakimies Anita Prusila.

Lähipiiritoimet
Toimintavuoden 2018 aikana säätiön säätiölain tarkoittamaan lähipiiriin kuuluivat hallinto
neuvoston jäsenet ja varajäsenet, hallituksen jäsenet, pääjohtaja ja muut johtoryhmän
jäsenet, tilintarkastajat sekä edellä mainittujen puolisot, lapset, vanhemmat ja sisarukset
ja yhteisöt, joissa edellä mainituilla on määräysvalta sekä Oopperan ja baletin tukisäätiö sr.
Lisäksi säätiön perustajana lähipiiriin kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriö.

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 linjajohtajat ovat saaneet tavan
omaisina vastikkeettomina palvelusuoritteina työtehtäviinsä liittyen rajoitetun määrän
ilmaislippuja ooppera- ja balettiesityksiin, ja muutoin he ovat ostaneet rajoitetun määrän
ooppera- ja balettilippuja hallituksen vahvistamaan henkilökunnan alennushintaan.
Lähipiiriin kuuluvat ovat muutoin ostaneet ooppera- ja balettilippuja tavanomaisin ehdoin
hallituksen vahvistamaan markkinaehtoiseen hintaan.
Pääjohtajalla ja linjajohtajilla on oikeus vuokrata lyhytaikaisesti säätiön hallitsemia tiloja
ja huoneistoja henkilökohtaiseen käyttöönsä hallituksen vahvistamaan henkilökuntahintaan
ja muutoin tavanomaisesti ja merkitykseltään vähäisessä määrin hallituksen vahvistamaan
markkinaehtoiseen vuokrahintaan.
Johtoryhmän jäsenten ja heidän perheenjäsentensä kanssa on solmittu työsopimuksia
päätoimen ohessa suoritettavista erillistehtävistä ja produktiokohtaisia työsopimuksia
tavanomaisin palkka- ja muin ehdoin. Lisäksi hallintoneuvoston perheenjäsenten kanssa on
solmittu työ- ja toimeksiantosopimuksia tavanomaisin palkka- ja muin ehdoin.
Lähipiirille ei ole annettu avustuksia, rahalainoja eikä vastuita tai vastuusitoumuksia
näiden puolesta. Kansallisoopperan ja -baletin hallinnollinen henkilökunta suorittaa
Oopperan ja baletin tukisäätiön hallinnolliset tehtävät, eikä niiden hoidosta ole tehty
veloitusta. Tältä osin säätiö on myöntänyt tukea Oopperan ja baletin tukisäätiölle.
Lähipiirille annettujen avustusten, etujen sekä säätiön ja lähipiirin välisten muiden toimien taloudelliset arvot on esitetty tilinpäätöksen liitetiedossa nro 19. Säätiö on vahvistanut
lähipiiriohjeen ja ylläpitää lähipiiriluetteloa.
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Tilikauden päättymisen jälkeiset
tapahtumat
Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole ollut merkittäviä normaalista toiminnasta poikkeavia
tapahtumia.

Vuoden 2019 toiminnan näkymiä
ja tavoitteita
Vuoteen 2025 tähtäävää strategiaa toteutetaan kaikessa toiminnassa. Strategia määrittelee
Suomen kansallisoopperan ja -baletin visioksi olla elämysten edelläkävijä ja missioksi vastata kansainvälisesti korkealaatuisen ooppera- ja balettitaiteen luomisesta, esittämisestä ja
kehittämisestä. Strategisten tavoitteiden toteutumisen mittareita kehitetään edelleen.
Vuoden 2014 lopulla opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa vuosille 2015–2019 solmitun
aiesopimuksen mukaan vuoden 2019 julkinen rahoitus säilyy vuoden 2018 tasolla. Vaikka
tietoa tulevasta rahoituksesta ei ole, tuleville vuosille on jo ollut välttämätöntä tehdä
ohjelmistosuunnitelmia ja sopimuksia. Muita merkittäviä kehittämishankkeita ei ole
voitu käynnistää, vaikka strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeita esimerkiksi
toimitilojen kehittämiseen on. Toiminnan pitkäjänteisen luonteen vuoksi olisi välttämätöntä
tietää tuleva rahoituksen taso ja saada solmittua uusi aiesopimus mahdollisimman
pikaisesti.
Käynnissä oleva viisivuotinen yhteistyösopimuskausi pääkaupunkiseudun kuntien
kanssa jatkuu vuoteen 2022 asti. Sopimus on kytköksissä valtionavustukseen, jonka
merkittävät muutokset vaikuttaisivat myös pääkaupunkiseudun kuntien myöntämään
tukeen.
Pyrkimys kustannustehokkuuteen ja oman rahoitusosuuden kasvattamiseen ovat
edelleen olleet keskeisiä tavoitteita vuoden 2019 toiminnan suunnittelussa. Kustannus
tehokkuuden parantamisessa olennaista on toiminnan pitkäjänteinen suunnittelu. Oman
rahoitusosuuden kasvattamiseksi keskeistä on sekä nykyisten yleisöjen säilyttäminen että
uusien saavuttaminen.
Nykyiset yleisöt säilytetään monipuolisella ja kiinnostavalla ohjelmistolla sekä asiakas
lähtöisellä palvelulla. Uusia yleisöjä tavoitellaan mm. ilmaisesityksin, televisioimalla,
radioimalla ja suoratoistamalla esityksiä, vierailuin Oopperatalon ulkopuolella sekä
digitaalisten kanavien käytön kehittämisellä. Keväällä 2018 käyttöön otetun oman verkko
kaupan ja siihen liittyvän asiakastietojärjestelmän, Tessituran, asiakastietoja hyödynnetään
entistä kohdennetumman asiakasviestinnän ja -markkinoinnin kehittämisessä.
Lippujen hinnat vaihtelevat vuodenajan, viikonpäivän ja istuinpaikan mukaan. Käytössä
on niin sanottu dynaaminen hinnoittelu, jossa lipunhinta määrittyy osin kysynnän mukaan.
Hinta joustaa sekä ylös- että alaspäin. Dynaamista hinnoittelua on tarkoitus hyödyntää
jatkossa enemmän ja siihen tähtäävä projekti on tarkoitus aloittaa loppuvuodesta 2019.
Yleisötyötä jatketaan eri väestöryhmien ooppera- ja balettitaiteeseen osallistamiseksi.
Varainhankinnassa jatketaan työtä uusien yritysyhteistyökumppaneiden löytämiseksi
ja mahdollisten yksityisten suurlahjoittajien tunnistamiseksi. Olemassa olevia yhteistyö
suhteita ylläpidetään pitkäaikaisten kumppanuuksien rakentamiseksi.
Julkista varainhankintaa jatketaan. Sekä emo- että tukisäätiölle on saatu uusi,
vuodet 2019 ja 2020 kattava rahankeräyslupa. Rahallisten tavoitteiden lisäksi julkisella
varainhankinnalla pyritään vahvistamaan Kansallisoopperan ja -baletin brändiä, luomaan
taiteelle myönteistä lahjoituskulttuuria ja sitouttamaan laajempia sidosryhmiä.
Vaikka oman rahoituksen määrää pyritään näin kasvattamaan monin eri tavoin,
rahoituspaineita syntyy tulevina vuosina. Toiminnan kustannukset kasvavat muun muassa
jo solmittujen työehtosopimusten perusteella, kun Kansallisoopperan ja -baletin toiminnan
kuluista noin 80 % on henkilöstökuluja.
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TULOSLASKELMA
1 000 EUR

Liitetieto

Näytäntötuotot
Muut varsinaisen toiminnan tuotot
TOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ

1.1.–31.12.2018

1.1.–31.12.2017

12 268

9 458

3 015

3 713

15 283

13 171

Palkat ja palkkiot

(2)

-34 182

-33 895

Eläkekulut

(3)

-8 065

-8 856

Muut henkilösivukulut

-1 358

-1 507

Muut henkilökuntakulut

-2 228

-2 154

Henkilöstökulut yhteensä

(2)

-45 832

-46 412

Poistot

(8)

-1 269

-1 267

Tuotantokulut

-4 531

-3 465

Viestinnän kulut

-1 773

-1 739

(9)

-2 240

-2 209

Kiinteistö- ja kalustokulut

(5)

-15 323

-14 882

Valtion vuokra-avustukset

(5)

12 232

12 214

Muut kulut yhteensä

-11 635

-10 081

TOIMINNAN KULUT YHTEENSÄ

-58 737

-57 760

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ

-43 453

-44 589

Varainhankinnan tuotot

12

13

Varainhankinnan kulut

0

0

12

13

Sijoitustoiminnan tuotot

366

406

Sijoitustoiminnan kulut

-93

-4

273

402

-43 169

-44 174

37 997

37 877

913

924

Hallinto- ja muut kulut

Varainhankinnan tuotot ja kulut yhteensä

Sijoitustoiminnan tuotot ja kulut yhteensä
OMATOIMINEN KULUJÄÄMÄ

(6)

(7)

AVUSTUKSET
Valtion yleisavustus
Valtionosuus balettioppilaitokselle
Valtion avustukset

38 910

38 801

Helsingin kaupungin avustus

3 694

3 694

Espoon kaupungin avustus

1 137

1 137

472

472

Vantaan kaupungin avustus
Kauniaisten kaupungin avustus
Kaupunkien avustukset
YLEISAVUSTUKSET YHTEENSÄ
TILIKAUDEN ALI-/YLIJÄÄMÄ

59

59

5 361

5 360

44 272

44 162

1 103

-12
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TASE
1 000 EUR

Liitetieto

31.12.2018

31.12.2017

129

163

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT

(10)

Aineettomat hyödykkeet
Tietohallinto-ohjelmat
Muut aineettomat hyödykkeet

1 283

1 437

1 411

1 600

Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto
Sähkö-, valo- ja äänilaitteet
Soittimet
Keskeneräiset hankinnat

1 327

1 331

3 005

2 561

181

181

15

30

4 528

4 102

1 514

1 514

657

Sijoitukset
Asunto-osakkeet

(11)

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Myyntisaamiset

422

Muut saamiset

499

729

Siirtosaamiset

553

537

1 473

1 923

16 167

15 545

Rahat ja pankkisaamiset

6 396

3 551

VASTAAVAA YHTEENSÄ

31 488

28 234

Rahoitusarvopaperit
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TASE
1 000 EUR

Liitetieto

31.12.2018

31.12.2017

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA

(14)
168

168

Muu oma pääoma

2 505

2 505

Kertynyt ylijäämä

10 919

10 931

1 103

-12

14 696

13 593

(3)

2 301

2 000

(15)

3 499

2 733

3 821

2 649

Peruspääoma

Tilikauden yli-/alijäämä

VIERAS PÄÄOMA
Pakolliset varaukset
Eläkekulut
Lyhytaikainen vieras pääoma
Saadut ennakkomaksut
Ostovelat
Muut lyhytaikaiset velat
Siirtovelat

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

(16)

849

752

6 322

6 508

14 491

12 641

31 488

28 234
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RAHOITUSLASKELMA
1 000 EUR

1.1.–31.12.2018

1.1.–31.12.2017

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

12 953

9 535

3 387

3 448

-68 131

-67 816

12 232

12 214

-39 560

-42 619

38 963

38 849

5 361

5 361

44 324

44 210

4 765

1 591

RAHAVIRTA AVUSTUKSISTA
Valtion avustukset
Kaupunkien avustukset
RAHAVIRTA AVUSTUKSISTA
TOIMINNAN RAHAVIRTA
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin

-1 582

-1 638

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

-1 582

-1 638

VARAINHANKINNAN RAHAVIRTA
Varainhankinnan tuotot

12

13

VARAINHANKINNAN RAHAVIRTA

12

13

-93

-4

SIJOITUSTOIMINNAN RAHAVIRTA
Maksetut korot ja maksut muista rahoituskuluista
Saadut korot ja muut rahoitustuotot

366

406

SIJOITUSTOIMINNAN RAHAVIRTA

273

402

3 468

368

LIKVIDIT VARAT TILIKAUDEN ALUSSA

19 095

18 727

Lyhytaikaiset sijoitukset tilikauden lopussa

16 167

15 545

Rahat ja pankkisaamiset tilikauden lopussa

6 396

3 551

22 563

19 095

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

LIKVIDIT VARAT 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.Vakuutusyhtiöiltä saadut palkkakorvaukset on kirjattu palkkakulujen vähennykseksi. Näytäntötuotot on jaksotettu esitystoimintaan perustuen sille
tilikaudelle, jolla esitys on ollut. Valtiolta, kaupungeilta ja muilta saadut yleisavustukset on tuloutettu kirjanpidossa määrärahapäätösten mukaisille kausille. Yritysyhteistyön tuotot on kirjattu muihin varsinaisen toiminnan tuottoihin. Kiinteistön ylläpidon
ja huollon veloitukset kiinteistön omistajalta on kirjattu tuottoihin. Muut valtion erityisavustukset on kirjattu muihin varsinaisen
toiminnan tuottoihin.
Pysyvät vastaavat on arvostettu hankintamenoon ja poistetaan suunnitelman mukaan niiden taloudellisena pitoaikana.
Saamiset, sijoitukset ja rahoitusarvopaperit on arvostettu nimellisarvoon tai hankinta-arvoon ja sitä alempaan käypään arvoon.

TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT
2. HENKILÖSTÖ
2.1. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ
KUUKAUSIPALKKAINEN HENKILÖSTÖ AMMATTIRYHMITTÄIN
KESKIMÄÄRIN VUODEN AIKANA
Laulusolistit
Kuorolaulajat
Orkesterimuusikot
Balettitanssijat
Balettioppilaitos
Muut taiteelliset ja tuotannolliset tehtävät
Tekniset työntekijät
Yleishallinto
KUUKAUSIPALKKAINEN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ
KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ
Vakituiset työsuhteet
Määräaikaiset työsuhteet
KUUKAUSIPALKKAINEN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ

KUUKAUSIPALKKAINEN HENKILÖSTÖ
AMMATTIRYHMITTÄIN VUODEN LOPUSSA

2018 keskimäärin

2017 keskimäärin

7

8

50

49

108

108

88

89

9

9

46

48

195

191

50

48

553

550

31.12.2018

31.12.2017

492

486

75

78

567

564

31.12.2018

31.12.2017

Laulusolistit

7

7

Kuorolaulajat

49

50

111

107

88

96

Orkesterimuusikot
Balettitanssijat
Balettioppilaitos
Muut taiteelliset ja tuotannolliset tehtävät
Tekniset työntekijät
Yleishallinto
KUUKAUSIPALKKAINEN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ

9

9

47

52

203

195

53

48

567

564
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31.12.2018

31.12.2017

Tuntipalkkaiset työntekijät

184

188

Vierailevat taiteilijat ja muut suoritepalkkaiset tehtävät

703

756

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 (79,3 %) liittyy
taiteellisiin tehtäviin.

2.2. HENKILÖSTÖKULUT
1 000 EUR

1.1.–31.12.2018

1.1.–31.12.2017

KOKOAIKAINEN HENKILÖSTÖ
27 691

27 643

Eläkemenot

7 389

8 222

Muut henkilösivukulut

1 186

1 317

Palkat

Muut henkilöstökulut
KOKOAIKAINEN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ

2 104

2 029

38 370

39 212

1 370

1 194

232

205

59

61

1 661

1 460

TUNTIPALKKAISET TYÖNTEKIJÄT
Palkat
Eläkemenot
Muut henkilösivukulut
TUNTIPALKKAISET TYÖNTEKIJÄT YHTEENSÄ
VIERAILIJAT
5 121

5 058

Eläkemenot

444

429

Muut henkilösivukulut

113

129

Muut henkilöstökulut

124

124

5 802

5 740

45 832

46 412

Palkkiot

VIERAILIJAT YHTEENSÄ
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 48 000 euroa (48 000 euroa vuonna 2017). Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa
hallituksen kokouspalkkiot. Hallitus kokoontui tilikaudella seitsemän kertaa. Hallituksen jäsenten keskimääräinen kokouksiin
osallistumisprosentti oli 86 % (95 % vuonna 2017).
Kansallisoopperan ja -baletin toimitusjohtajille maksettiin tilikaudella palkkoja 176 404 euroa pääjohtajan tehtävistä
(237 897 euroa v. 2017). Muille säätiön johtajille maksettiin yhteensä 604 799 euroa johtamistehtävistä (577 170 euroa vuonna
2017).
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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 vakituisessa
työsuhteessa työskenteleviä laulajia ja tanssijoita. Lakisääteisiin eläkkeisiin ja lisäeläkkeisiin liittyvät vakuutusmaksut kirjataan
vuosittain kuluksi. Lisäeläkevastuu, joka liittyy määräaikaisten laulajien ja tanssijoiden työsuhteisiin sekä eläkkeiden indeksi
korotuksiin, sisältyy taseen pakollisiin varauksiin.
Lisäeläkevastuun muutos on kirjattu tilikauden kulun oikaisuksi ja pakollisten varausten vähennykseksi. Muutos oli tilikauden aikana yhteensä 135 056 euron vähennys (99 584 lisäys vuonna 2017). Lisäksi kuluksi ja varauksen lisäykseksi on kirjattu
maksussa olevien eläkkeiden indeksikorotuksen muutos 436 316 euroa (indeksikorotusvaraus yhteensä 699 316 euroa).

4. OMARAHOITUSOSUUDEN LASKENTAKAAVAT

Omarahoitusosuus (%)

Omarahoitusosuus
toiminnan kuluista (%)

=

=

Toiminnan tuotot yhteensä + Varainhankinnan tuotot ja kulut yhteensä
+ Sijoitustoiminnan tuotot ja kulut yhteensä
Toiminnan tuotot yhteensä + Varainhankinnan tuotot ja kulut yhteensä +
Sijoitustoiminnan tuotot ja kulut yhteensä + Yleisavustukset yhteensä +
Valtion vuokra-avustukset

Toiminnan tuotot yhteensä + Varainhankinnan tuotot ja kulut yhteensä
+ Sijoitustoiminnan tuotot ja kulut yhteensä
Toiminnan kulut yhteensä

5. KIINTEISTÖJEN VUOKRAKULUT JA VALTION VUOKRA-AVUSTUKSET
Oopperatalo ja lavastevarastot Nurmijärvellä ovat Suomen valtion omistamia ja Senaatti-kiinteistöjen hallinnoimia kiinteistöjä.
Oopperatalosta maksettiin v. 2018 vuokraa 11,7 milj. euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt tähän 11,6 milj. euron
avustuksen. Senaatti-kiinteistöjen hallinnoimien lavastevarastojen vuokrat v. 2018 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 1,3 milj. euroa (1,2 milj. euroa 2017). Näihin vuokriin ei ole saatu
erillistä vuokra-avustusta.

6. VARAINHANKINNAN TUOTOT JA KULUT
1.1.–31.12.2018

1.1.–31.12.2017

12

12

0

1

VARAINHANKINNAN TUOTOT YHTEENSÄ

12

13

VARAINHANKINNAN NETTOTUOTOT

12

13

1 000 EUR
Klubien jäsenmaksutuotot
Muut varainhankinnan tuotot

43

Vuosikertomus 2018

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

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

1.1.–31.12.2018

1.1.–31.12.2017

0

1

909

381

-544

23

SIJOITUSTOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ

366

406

Rahastojen myyntitappiot

-92

0

-1

-4

Rahastojen arvonalennus /-palautus

Korkomenot
SIJOITUSTOIMINNAN KULUT YHTEENSÄ

-93

-4

SIJOITUSTOIMINNAN NETTOTUOTOT

273

402

8. 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.
Pysyvien vastaavien poistosuunnitelmat:
Tietohallinto-ohjelmat		
Tasapoisto 3–5 vuodessa
Muut aineettomat hyödykkeet
Tasapoisto 5–10 vuodessa
Koneet ja kalusto		
Tasapoisto 3–10 vuodessa
Sähkö-, valo- ja äänilaitteet
Tasapoisto 3–10 vuodessa
Soittimet			
Tasapoisto 3–10 vuodessa
Suunnitelman mukainen poistoaika määräytyy hankintakohtaisesti ja lasketaan kuukausikohtaisesti.

9. TILINTARKASTUSYHTEISÖILLE MAKSETUT PALKKIOT
1 000 EUR
Varsinaisesta tilintarkastuksesta

1.1.–31.12.2017

35

27

Veroneuvonnasta

0

2

Muista palveluista

69

8

104

37

YHTEENSÄ
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10. AINEETTOMIEN JA AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
31.12.2018

31.12.2017

Hankintameno 01.01.

453

478

- Käytöstä poistetut/romutetut hyödykkeet

-28

-81

-290

-322

1 000 EUR
TIETOHALLINTO-OHJELMAT

Kertyneet poistot 01.01.
+ Käytöstä poistettujen hyödykkeiden kertyneet poistot
MENOJÄÄNNÖS 01.01.
+ Lisäykset tilikauden aikana
- Tilikauden poisto
KIRJANPITOARVO 31.12.

28

81

163

157

7

56

170

213

-41

-50

129

163

2 375

2 431

MUUT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
Hankintameno 01.01.
- Käytöstä poistetut/romutetut hyödykkeet
Kertyneet poistot 01.01.
+ Käytöstä poistettujen hyödykkeiden kertyneet poistot
MENOJÄÄNNÖS 01.01.
+ Lisäykset tilikauden aikana
- Tilikauden poisto
KIRJANPITOARVO 31.12.

0

-239

-938

-947

0

239

1 437

1 484

96

183

1 533

1 667

-251

-230

1 283

1 437
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AINEELLISET HYÖDYKKEET
1 000 EUR

31.12.2018

31.12.2017

3 992

3 527

KONEET JA KALUSTO
Hankintameno 01.01.
- Käytöstä poistetut/romutetut hyödykkeet
Kertyneet poistot 01.01.
+ Käytöstä poistettujen hyödykkeiden kertyneet poistot
MENOJÄÄNNÖS 01.01.
+ Lisäykset tilikauden aikana
- Tilikauden poisto
KIRJANPITOARVO 31.12.

-172

-271

-2 662

-2 579

172

271

1 331

949

446

736

1 776

1 685

-449

-354

1 327

1 331

7 933

7 561

SÄHKÖ-, VALO- JA ÄÄNILAITTEET
Hankintameno 01.01.
- Käytöstä poistetut/romutetut hyödykkeet
Kertyneet poistot 01.01.
+ Käytöstä poistettujen hyödykkeiden kertyneet poistot
MENOJÄÄNNÖS 01.01.
+ Lisäykset tilikauden aikana
- Tilikauden poisto
KIRJANPITOARVO 31.12.

-332

-403

-5 372

-5 184

332

403

2 561

2 377

934

775

3 495

3 152

-490

-591

3 005

2 561

1 570

1 561

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

-14

-16

-1 389

-1 362

14

16

181

200

38

24

219

224

- Tilikauden poisto

-38

-43

KIRJANPITOARVO 31.12.

181

181

30

0

KESKENERÄISET HANKINNAT
Menojäännös 01.01.
- Aktivointi tilikauden aikana

-30

0

+ Lisäykset tilikauden aikana

15

30

15

30

0

0

15

30

- Tilikauden poisto
KIRJANPITOARVO 31.12.
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AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET YHTEENSÄ
1 000 EUR
Hankintameno 01.01.

31.12.2018

31.12.2017

16 353

15 559

-546

-1 009

-10 651

-10 393

546

1 009

MENOJÄÄNNÖS 01.01.

5 702

5 165

+ Lisäykset tilikauden aikana

1 506

1 803

- Tilikauden poisto

-1 269

-1 267

KIRJANPITOARVO 31.12.

5 939

5 702

31.12.2018

31.12.2017

1 514

1 514

0

0

1 514

1 514

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

11. SIJOITUKSET ASUNTO-OSAKKEISIIN
1 000 EUR
Hankintameno 01.01.
+ Lisäykset tilikauden aikana
KIRJANPITOARVO 31.12.

12. SIIRTOSAAMISET
31.12.2018

31.12.2017

Henkilöstökuluihin liittyvät siirtosaamiset

210

246

Siirtosaamiset yhteistuotannosta

286

237

1 000 EUR

Muut siirtosaamiset
SIIRTOSAAMISET YHTEENSÄ

57

54

553

537

13. LYHYTAIKAISET SIJOITUKSET
RAHOITUSARVOPAPERIT

Koska rahoituspäätösten lyhyt aikajänne luo epävarmuutta ja siten haasteellisuutta toiminnan suunnitteluun, on sijoitusrahastosijoitukset ajateltu kuuluvan osaksi säätiön kassanhallintaa. Tämän vuoksi rahasto-osuudet esitetään vaihtuvien vastaavien
lyhytaikaisissa sijoituksissa. Sijoitukset ja rahoitus-arvopaperit on arvostettu nimellisarvoon tai hankinta-arvoon ja sitä alempaan käypään arvoon.
31.12.2018

31.12.2017

Käypäarvo

16 871

17 146

Kirjanpitoarvo

16 167

15 545

704

1 601

1 000 EUR
RAHASTO-OSUUDET

ARVOERO
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14. OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET
31.12.2018

31.12.2017

Peruspääoma

168

168

SIDOTTU OMA PÄÄOMA

168

168

2 505

2 505

10 920

10 931

1 103

-12

KERTYNYT YLIJÄÄMÄ TILIKAUDEN LOPUSSA

12 023

10 920

VAPAA OMA PÄÄOMA

14 528

13 425

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

14 696

13 593

31.12.2018

31.12.2017

3 121

2 654

1 000 EUR

Muu oma pääoma
Kertynyt ylijäämä tilikauden alussa
Tilikauden yli-/alijäämä

15. SAADUT ENNAKKOMAKSUT
1 000 EUR
Ennakkoon saadut maksut esityksistä
Ennakkoon saadut maksut yhteistuotannoista
Muut ennakkomaksut
SAADUT ENNAKKOMAKSUT YHTEENSÄ

30

0

348

79

3 499

2 733

31.12.2018

31.12.2017

5 951

6 347

371

162

6 322

6 508

16. SIIRTOVELAT
1 000 EUR
Henkilöstökuluihin liittyvät jaksotukset
Muut kulujen jaksotukset
SIIRTOVELAT YHTEENSÄ
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17. VASTUUT
17.1. VUOKRAVASTUUT JA VUOKRA-AVUSTUKSET
1 000 EUR

31.12.2018

31.12.2017

11 867

11 698

1 279

1 349

219

418

-12 381

-12 405

983

1 060

71 226

23 537

8 367

9 689

0

675

-71 233

-24 103

8 360

9 798

31.12.2018

31.12.2017

96

108

VOIMASSAOLEVAT PITKÄAIKAISET VUOKRASOPIMUKSET
SEURAAVALLA TILIKAUDELLA MAKSETTAVAT
VUOKRAT JA SAATAVAT VUOKRA-AVUSTUKSET
Oopperatalo
Varastovuokrat
Muut vuokrat
Arvioidut vuokriin saatavat avustukset
VUOKRAVASTUUT YHTEENSÄ
MYÖHEMMIN MAKSETTAVAT VUOKRAT JA SAATAVAT VUOKRA-AVUSTUKSET
Oopperatalo
Varastovuokrat
Muut vuokrat
Arvioidut vuokriin saatavat avustukset
VUOKRAVASTUUT YHTEENSÄ

17.2. LEASINGVASTUUT
1 000 EUR
Seuraavalla tilikaudella maksettavat
Myöhemmin maksettavat

116

140

LEASING-VUOKRAVASTUUT YHTEENSÄ

212

248

31.12.2018

31.12.2017

Hankintoihin liittyvää monikäyttölimiittiä varten pantatut osakkeet

244

244

MUUT VASTUUT YHTEENSÄ

244

244

17.3. MUUT VASTUUT
1 000 EUR

BALETTIOPPILAITOKSEN TARKASTUS

Opetushallitus on suorittanut Opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiantona tarkastuksen koskien Balettioppilaitoksen
ammatillisen opetuksen toimintaa ja taloutta lukuvuosina 2015 ja 2016. Opetushallitus on antanut tarkastuslausunnon 2.11.2018
OKM:lle, jonka päätös toimenpiteistä on edelleen kesken. Mahdolliset valtionosuuden takaisinperinnät kohdistetaan edellisten
tilikausien voittovaroihin, kun tarkastuksen tulos on selvillä.
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18. BALETTIOPPILAITOKSEN VAIKUTUS SÄÄTIÖN TULOKSEEN
Balettioppilaitos toimii Kansallisoopperan ja -baletin alaisuudessa, ja sen henkilökunta on työsuhteessa Suomen kansallis
ooppera ja -baletti sr:ään. Balettioppilaitoksen toiminta jakaantuu ammatilliseen opetukseen ja taiteen laajaan perusopetukseen. Ammatillinen opetus on opetus- ja kulttuuriministeriön valvomaa taidealan ammatillista koulutusta, jota varten säätiö on
saanut erillisen määrärahan opiskelijavuosimäärään ja toteutuviin kuluihin perustuen. Ammatillisen opetuksen järjestämisluvan
mukainen opiskelijavuosimäärä oli 29. Toteutunut opiskelijamäärä oli 30.
Balettioppilaitoksen taiteen perusopetuksen oppilasmäärä oli 153 ja erikoiskoulutuksen oppilasmäärä 58. Balettioppilaitoksen
taiteen laajaan perusopetukseen on myös saatu avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

BALETTIOPPILAITOKSEN TULOSLASKELMA
Ammatillinen opetus
1.1.–31.12.2018

1.1.–31.12.2017

24

26

Henkilöstökulut

-467

-485

Kiinteistökulut

-228

-361

-15

-21

-687

-841

Valtionosuus

654

665

TOIMINNAN ALIJÄÄMÄ

-33

-176

1.1.–31.12.2018

1.1.–31.12.2017

225

202

Henkilöstökulut

-455

-454

Kiinteistökulut

-207

-110

-37

-19

-473

-381

259

259

TOIMINNAN ALIJÄÄMÄ

-214

-122

BALETTIOPPILAITOKSEN VAIKUTUS SUOMEN
KANSALLISOOPPERAN JA -BALETIN TULOKSEEN YHTEENSÄ

-247

-298

1 000 EUR
Toiminnan tuotot

Muut kulut
Toiminnan kulujäämä

Perusopetus
1 000 EUR
Toiminnan tuotot

Muut kulut
Toiminnan kulujäämä
Valtionosuus
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19. LÄHIPIIRITOIMET
Säätiön lähipiirin muodostavat opetus- ja kulttuuriministeriö, hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet ja varajäsenet, toimitusjohtaja ja muut johtajat, tilintarkastajat sekä edellä mainittujen perheenjäsenet ja säätiön määräysvallassa oleva Oopperan ja
baletin tukisäätiö sr.
LÄHIPIIRISUHTEEN LUONNE,
1 000 €, 2018 (2017)

1. Säätiön
perustaja
ja määräys
valtaa
käyttävä

2. H
 allituksen ja
hallintoneuvoston jäsen ja
varajäsen,
toimitusjohtaja,
tilintarkastaja

3. Säätiön muut
johtamiseen
osallistuvat

4. Kohdassa 1–3
tarkoitettujen
henkilöiden
perheenjäsen

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

A. Hallituksen ja hallintoneuvoston
palkkiot

–

48 (48)

–

–

–

B. Johdon palkat, palkkiot ja eläke
sitoumukset

–

176 (238)

605 (577)

–

–

C. Johdon sopimukset ja
taloudelliset toimet

–

–

105 (95)

8 (5)

–

D. Tilintarkastajien taloudelliset toimet

–

104 (36)

–

–

–

E. Hallituksen ja hallintoneuvoston
jäsenille myönnetyt etuudet

–

14 (15)

–

–

–

F. Johdolle myönnetyt alennukset

–

4 (3)

12 (13)

–

–

G. Myönnetty tuki

–

–

–

–

10 (13)

H. Annetut lainat, vastuut
ja vastuusitoumukset

–

–

–

–

–

KUVAUS LÄHIPIIRITOIMISTA JA TALOUDELLISISTA EDUISTA
A.
B.
C.
D.

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.
E. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille myönnetyt etuudet ovat heidän työhönsä liittyen myönnetyt
vapaaliput säätiön näytäntöihin. Vapaalippujen arvo on laskettu näytäntöjen keskihinnoin.
F. Johdolle myönnetyt alennukset ovat heidän henkilöstöetuutenaan saamat alennuskortit, joiden arvo
on laskettu lipun keskihinnoin sekä henkilökunta-alennukset tilojen vuokraamisesta.
G. Lähipiiriin kuuluville ei ole myönnetty avustuksia tai apurahoja. Säätiön myöntämä tuki Oopperan
ja baletin tukisäätiölle on hallinnollisten tehtävien hoitaminen, joka on arvioitu tehdyn työmäärän mukaan.
H. 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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20. KONSERNI
Suomen kansallisooppera ja -baletti sr:n hallitus nimittää Oopperan ja baletin tukisäätiö sr:n hallituksen jäsenet ja säätiöt muodostavat yhdessä konsernin. Oopperan ja baletin 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 ja baletin tukisäätiö sr:n ylijäämä oli 0,05 milj. euroa (0,02 milj. euroa vuonna 2017). Tukisäätiön oma pääoma oli
0,66 milj. euroa (0,54 milj. euroa vuonna 2017). Tukisäätiön taseessa ei ole pitkäaikaista vierasta pääomaa.
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TOIMINTAKERTOMUKSEN JA
TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS
Helsingissä 19.3.2019

Leena Niemistö
hallituksen puheenjohtaja

Leif Jakobsson
hallituksen varapuheenjohtaja

Matti Hirvikallio

Jaana Jalonen

Tapani Mäkinen

Pekka Pajamo

Mari Puoskari

Kerttu Tuomas

Jutta Urpilainen

Gita Kadambi
pääjohtaja

TILINTARKASTAJAN
TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus
Helsingissä 19.3.2019

Jari Härmälä, KHT

Jarmo Lohi, KHT, JHT
BDO Oy
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TILINTARKASTUSKERTOMUS
Suomen kansallisooppera ja -baletti sr:n hallintoneuvostolle
TILINPÄÄTÖKSEN TILINTARKASTUS
Lausunto
Olemme tilintarkastaneet Suomen kansallisooppera ja -baletti sr:n (y-tunnus 0116936-9) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2018. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan säätiön toiminnan tuloksesta ja
taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Lausunnon perustelut
Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän
tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. Olemme riippumattomia säätiöstä niiden Suomessa noudatettavien
eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut
näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja pääjohtajan velvollisuudet
Hallitus ja pääjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan
Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus ja pääjohtaja vastaavat myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne katsovat
tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista
virheellisyyttä.
Hallitus ja pääjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan velvollisia arvioimaan säätiön kykyä jatkaa toimintaansa
ja soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös
on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi
jos säätiö aiotaan purkaa tai sen toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa
Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys
aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi
aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä
voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella.
Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja
säilytämme ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:
– Tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.
Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin
riski siitä, että virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi
liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen
esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.
– Muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme
suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan lausunnon säätiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta.
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– Arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien
kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.
– Teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja pääjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös
perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin
perusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista
epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä säätiön kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätöksemme on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos
epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntomme. Johtopäätöksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset
tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei säätiö pysty jatkamaan toimintaansa.
– Arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämis
tapaa, rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia
siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan.
Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät
puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.

MUUT RAPORTOINTIVELVOITTEET
Muu informaatio
Hallitus ja pääjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. Muu informaatio käsittää toimintakertomukseen ja
vuosikertomukseen sisältyvän muun informaation kuin tilinpäätöksen ja sitä koskevan tilintarkastuskertomuksen. Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota.
Velvollisuutenamme on lukea muu informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä tehdessämme arvioida, onko muu informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastusta suoritettaessa hankkimamme tietämyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheellistä. Velvollisuutenamme on lisäksi arvioida, onko toimintakertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien säännösten
mukaisesti.
Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että
toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.
Jos teemme suorittamamme työn perusteella johtopäätöksen, että toimintakertomuksessa tai vuosikertomuksessa on olennainen virheellisyys, meidän on raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole tämän asian
suhteen raportoitavaa.

Muut lakiin perustuvat lausunnot
Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto säätiölain 4:2.2 §:n edellyttämistä seikoista.
Hallitus ja pääjohtaja vastaavat tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa annetuista tiedoista sekä siitä,
että säätiön toimielinten jäsenille suoritetut palkkiot ja korvaukset ovat tavanomaisia.
Lausuntonamme esitämme, että säätiön tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa on annettu säätiön
toiminnasta tilikaudella tiedot, jotka ovat olennaisia säätiön tarkoitusta ja toimintamuotoja koskevien sääntömääräysten noudattamisen arvioimiseksi. Palkkioita ja korvauksia, jotka säätiö on suorittanut sen toimielinten
jäsenille, on pidettävä tavanomaisina.
Helsingissä 19. maaliskuuta 2019

Jari Härmälä, KHT					
Jarmo Lohi, KHT, JHT
						BDO OY
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Hallintoneuvosto

Hallintoneuvoston varapuheenjohtaja, pormestari
Jan Vapaavuori ja puheenjohtaja, ministeri Ilkka Suominen

VARSINAINEN JÄSEN

VARAJÄSEN

Ministeri Ilkka Suominen, puheenjohtaja
Ministeri Pertti Salolainen
Ministeri Matti Ahde
Yrittäjä Reijo Ojennus
Kansanedustaja Hanna Kosonen
Kansanedustaja Paavo Arhinmäki
Kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto
Kansanedustaja Mats Löfström

Johtaja Jorma Waldén
Kansanedustaja Anne-Mari Virolainen
Apulaispormestari Nasima Razmyar
Kansanedustaja Anne Louhelainen
Kansanedustaja Ulla Parviainen
Kansanedustaja Katja Hänninen
Kansanedustaja Olli-Poika Parviainen
Kansanedustaja Anders Adlercreutz

Emeritusintendentti Ari Tapani Väisänen
Liikuntapalvelupäällikkö Markku Sistonen

Insinööri Fred Granberg
Konsultti Jarno Eerola

NIMEÄMÄT (2)

Pormestari Jan Vapaavuori, varapuheenjohtaja
Filosofian maisteri Meri Vennamo

Pääsihteeri Laura Rissanen
Päätoimittaja Rolf Sormo

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN

Varatuomari Tiina Rintamäki-Ovaska

Varatuomari Alf Skogster

Lehtori Anitta Orpana
Sidosryhmäjohtaja Markku J. Jääskeläinen

Optikko Seppo Piitulainen
Yliopiston lehtori Inkeri Ruokonen

Toimitusjohtaja Risto Murto
VTM Erkki Liikanen

Toimitusjohtaja Pia Kalsta
Osakas Erkki Helaniemi

Viestintäsuunnittelija Heli Rislakki (31.12.2018 saakka)
Oopperakuiskaaja Pasi Eskelinen
Kuoron oopperalaulaja Helinä Siltanen

Puuseppä Matti Liukkonen
Vaatturi Leena Paavolainen
Oopperalaulaja Juha Riihimäki

OPETUS- JA
KULTTUURIMINISTERIÖN
NIMEÄMÄT (8)

ESPOON KAUPUNGIN
NIMEÄMÄT (2)

HELSINGIN KAUPUNGIN

NIMEÄMÄ (1)

VANTAAN KAUPUNGIN
NIMEÄMÄT (2)

HALLINTONEUVOSTON
VALITSEMAT (2)

HENKILÖKUNNAN
NIMEÄMÄT (3)

HALLINTONEUVOSTON
SIHTEERI

Päälakimies Anita Prusila

Kokoonpano hallintoneuvoston varsinaisesta kokouksesta 2016 varsinaiseen kokoukseen 2019
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Takarivissä Timo Pulakka, Kalle Rannikko, Matti Hirvikallio, Pekka Pajamo, Tapani Mäkinen, Leena Niemistö, Jouka Valkama.
Eturivissä Jutta Urpilainen, Mari Puoskari, Kerttu Tuomas, Gita Kadambi, Leif Jakobsson, Anita Prusila, Jaana Jalonen.
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Hallitus
Kokoonpano hallintoneuvoston varsinaisesta kokouksesta 2016 varsinaiseen kokoukseen 2019

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN
NIMEÄMÄT (5)

LT Leena Niemistö, puheenjohtaja
FM Leif Jakobsson, varapuheenjohtaja
Hallitusammattilainen Kerttu Tuomas
Talousjohtaja Pekka Pajamo
Kansanedustaja Jutta Urpilainen

ESPOON KAUPUNGIN NIMEÄMÄ (1)

Yrittäjä Jaana Jalonen

HELSINGIN KAUPUNGIN NIMEÄMÄT (2)

DI Matti Hirvikallio
Johtaja Mari Puoskari

VANTAAN KAUPUNGIN NIMEÄMÄ (1)

Hallitusammattilainen Tapani Mäkinen

HENKILÖKUNNAN VALITSEMAT EDUSTAJAT (3)
läsnäolo- ja puheoikeus, ei äänivaltaa

Näytäntötyöntekijä Kalle Rannikko
Orkesterimuusikko Timo Pulakka
Balettitanssija Jouka Valkama

HALLITUKSEN ESITTELIJÄ

Pääjohtaja Gita Kadambi

ei äänivaltaa

HALLITUKSEN SIHTEERI

Päälakimies Anita Prusila

ei äänivaltaa
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Liisa Riekki, Anita Prusila, Timo Tuovila, Gita Kadambi, Ulla Paavola, Lilli Paasikivi, Madeleine Onne, Hanna Fontana
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Johtoryhmä
PÄÄJOHTAJA Gita Kadambi
OOPPERAN TAITEELLINEN JOHTAJA Lilli Paasikivi
BALETIN TAITEELLINEN JOHTAJA Kenneth Greve (31.7.2018 saakka), Madeleine Onne (1.8.2018 alkaen)
TUOTANTOJOHTAJA Timo Tuovila
VIESTINTÄJOHTAJA Liisa Riekki
HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ Hanna Fontana
TALOUSPÄÄLLIKKÖ Ulla Paavola
PÄÄLAKIMIES Anita Prusila

Tilintarkastajat
Kalenterivuosiksi 2016–2018
OPETUS- JA
KULTTUURIMINISTERIÖN

Valvontatilintarkastaja KTM Jari Härmälä (KHT)
Varatilintarkastaja KTM Heidi Vierros (KHT)

NIMEÄMÄ (1)

KAUPUNKIEN NIMEÄMÄ (1)

Tilintarkastaja: Espoon kaupungin nimeämä
Tilintarkastusyhteisö BDO Oy / Jarmo Lohi (KHT, JHT)
Varatilintarkastaja: Vantaan kaupungin nimeämä
Jorma Nurkkala (KHT, JHT)
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Organisaatio

OPETUS- JA
KULTTUURI
MINISTERIÖ

HALLINTONEUVOSTO

PÄÄJOHTAJA

HALLITUS
BALETIN
TAITEELLINEN
JOHTAJA

OOPPERAN
TAITEELLINEN
JOHTAJA

SOLISTIT
TANSSIJAT

ORKESTERI

MUU TAITEELLINEN
HENKILÖKUNTA

KUORO

MUU BALETTIOSASTON
HENKILÖKUNTA
BALETTIOPPILAITOS
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HENKILÖSTÖ
TALOUS- JA
TIETOHALLINTO
LAKIASIAT
VARAINHANKINTA

VIESTINTÄ
JOHTAJA

TUOTANTOJOHTAJA

NÄYTTÄMÖ
VALAISTUS JA ÄÄNI
PUVUSTO
KAMPAAMO-MASKI,
PUKUHUOLTO, TARPEISTO
LAVASTAMO
KIINTEISTÖ

VIESTINTÄ
MARKKINOINTI
MYYNTI
YLEISÖTYÖ

Tuhkimo
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Helsinginkatu 58, PL 176
00251 Helsinki
p. (09) 4030 21
VIESTINTÄ
p. (09) 4030 2329,
press@opera.fi
www.oopperabaletti.fi
etunimi.sukunimi@opera.fi

Suomen Kansallisoopperan toimintaa
tukevat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä
Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten
kaupungit.

PÄÄYHTEISTYÖKUMPPANIT

Suomen kansallisooppera ja -baletti
on Opera Europa -järjestön jäsen.

TOIMITUS
Heidi Almi
(Suomen kansallisooppera ja -baletti)
TOIMITUS, ULKOASU
JA TUOTANTO
Elina Kaartinen,
Tero Harsunen,
Mari Juntunen,
Outi Kiviluoto
(Avidly)
KUVAT
Stefan Bremer,
Mirka Kleemola,
Veikko Kähkönen,
Roosa Oksaharju,
Mikko Ryhänen,
Heikki Tuuli,
Sakari Viika
PAINO
Grano
ETUKANNEN KUVA
Tosca, kuva Heikki Tuuli
Balettioppilaitos esittää: Kevätjuhla 2018
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