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Tilaston rakenne ja tilastoinnin kattavuus 
 
Sirkuksen tilastoihin kerätään tietoa suomalaisen sir-
kuksen ammattilaisesityksistä. Sirkustilastoissa ovat 
mukana sekä sirkusryhmät, Cirko – Uuden sirkuksen 
keskus että kiertävän perinteisen sirkuksen edustajana 
Sirkus Finlandia. 
 
Sirkuksen esityskerta- ja katsojatilastointi on aloitettu 
vuonna 2006. Perinteinen sirkus tuli mukaan tilastoon 
vuonna 2007. Tilastoinnin piirissä olevien sirkusryhmien 
määrä on kasvanut tasaisesti: vuonna 2006 tilastotie-
toja saatiin viideltä ryhmältä, kun vuonna 2012 tilastoi-
tiin jo 20 sirkusryhmän esitystoiminta. Esitystoimintaa 
toteuttavat vakiintuneiden ryhmien lisäksi erilaiset työ-
ryhmät, minkä vuoksi tilastoitavat toimijat vaihtelevat 
jonkin verran vuosittain. Vuoden 2017 tilastossa on mu-
kana 36 sirkustoimijaa. 
 
Tilastossa näkyvät myös Tanssiteatteri Hurjaruuthin sir-
kusesitykset omalla rivillään, mutta niiden lukuja ei ole 
laskettu mukaan sirkusesitysten ja -katsojien kokonais-
määriin. Tanssiteatteri Hurjaruuthin koko esitystoiminta 
tilastoidaan tanssin tilastoissa. 
 
Sirkusryhmien osalta tilastossa eritellään valtion avus-
tuksen piirissä ja sen ulkopuolella olevien ryhmien ja ar-
tistien toimintaa. Vuonna 2017 valtion toiminta-avus-
tusta myönnettiin kymmenelle sirkusryhmälle ja yhdelle 
sirkuskeskukselle. Valtion sirkusryhmien toimintaan 
myöntämät avustukset ovat Taiteen edistämiskeskuk-
sen ja valtion esittävien taiteiden toimikunnan myöntä-
miä harkinnanvaraisia avustuksia, jotka käyvät ilmi Ra-
hoituslain ulkopuolisten sirkusryhmien tulot 2017 -taulu-
kosta. 
 
Sirkustaiteelle on luonteenomaista, että esitykset ta-
pahtuvat erilaisissa tiloissa ja konteksteissa. Sirkustilas-
tossa tätä kuvaa esitysten jaottelu teosten esityksiin ja 
muihin esiintymisiin. Yhteistuotantona toteutettujen te-
osten osuus esitysten ja katsojien määrästä on eritelty 
omassa sarakkeessaan. Kaikista yhteensä-luvuista on 
vähennetty yhteistuotannoista, yhteisesityksistä ja kes-
kinäisistä vierailuista syntyvät päällekkäisyydet. 
 
Tämän tilaston piiristä puuttuu joitakin perinteisen sir-
kuksen toimijoita. Tilaston ulkopuolelle jää myös paljon 
mm. soveltavan ja sosiaalisen sirkuksen toimintaa ja 
nuorisosirkusten laaja esitystoiminta. 
 
Esitys- ja katsojamäärät 
 
Vuodelta 2017 tilastoitiin yhteensä 1.445 sirkusesitystä. 
Sirkusryhmät ja sirkuskeskus tuottivat näistä yhteensä 
1.213 esitystä.  

Tilastoitujen sirkusesitysten yleisömäärä vuonna 2017 
oli yhteensä 390.915 yleisökäyntiä. Sirkusryhmien ja 
sirkuskeskuksen esitystoiminnan osuus näistä oli 
198.415 yleisökäyntiä.  
 
Vuonna 2017 sirkusryhmät ja sirkuskeskus järjestivät 
kotimaassa 680 (2016: 816) ja ulkomailla 533 esitysker-
taa. Yleisökäyntejä esitykset keräsivät kotimassa 
73.831 (2016: 94.259) ja ulkomailla 124.655 (2016: 
140.684). Edellisvuoteen verrattaessa sirkusryhmien ja 
sirkuskeskuksen esitystoiminnan volyymit ovat koti-
maan osalta laskeneet (esityskerrat -17%, yleisökäynnit 
-22%). Ulkomaiden osalta esityskertojen määrä on 
noussut ja yleisökäyntien määrä laskenut (esityskerrat 
+10%, yleisökäynnit -11%). Kokonaisuudessaan esitys-
kertojen ja yleisökäyntien määrä on kuitenkin korkeampi 
kuin viimeisen viiden vuoden aikana keskimäärin.  
 
Esitystoiminta ulkomailla 
 
Sirkustoiminnan kansainvälisyyttä kuvaa se, että 
vuonna 2017 sirkusryhmien esitystoiminnasta lähes 
puolet (45%) tapahtui maamme rajojen ulkopuolella ja 
yleisömäärästä noin kaksi kolmasosaa oli ulkomailla 
(65%). Vastaavat osuudet vuonna 2016 olivat yli kol-
masosa esityksistä (38%) ja lähes kaksi kolmasosaa 
yleisömäärästä (62%).  
 
Suomalaisten sirkusryhmien kansainvälinen esitystoi-
minta on alueellisesti huomattavan laajaa. Vuonna 2017 
suomalaisten nykysirkusryhmien esityksiä nähtiin yh-
teensä 30 maassa: 23 Euroopan maan lisäksi Brasili-
assa, Etelä-Koreassa, Israelissa, Japanissa, Kiinassa, 
Panamassa ja Yhdysvalloissa.  
 
Ohjelmistot ja yleisötyö 
 
Kantaesityksiä vuoden 2017 tilastossa mukana olevat 
sirkusryhmät ja työryhmät tuottivat yhteensä 28 kappa-
letta. Tilaston liitteenä on valikoitu ohjelmistoluettelo. 
 
Esitystoiminnan lisäksi sirkusryhmillä on monimuotoista 
muuta toimintaa. Yleisötyöstä koottu tilasto julkaistaan 
nyt ensimmäisen kerran. Vuonna 2017 tilastoinnin pii-
rissä olevat sirkustoimijat raportoivat 92 yleisötyötapah-
tumaa, jotka keräsivät 6.870 osallistujaa. Tilasto ei si-
sällä toimijoiden tuottamia esittävien taiteiden ammatti-
laisille suunnattuja tapahtumia tai sirkusharrastuksen 
opetustoimintaa.   
 
Lisätietoa tilastoista löytyy Sirkuksen tiedotuskeskuk-
sen verkkosivuilta osoitteesta www.sirkusinfo.fi.  


