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Tilaston rakenne ja tilastoinnin kattavuus 
 
Sirkuksen tilastoihin kerätään tietoa suomalaisen 
sirkuksen ammattilaisesityksistä. Sirkustilastoissa ovat 
mukana sekä sirkusryhmät, Cirko – Uuden sirkuksen 
keskus että kiertävän perinteisen sirkuksen edustajina 
Sirkus Finlandia ja Sirkus Tähti. 
 
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 
tilastotietoja saatiin viideltä ryhmältä, kun vuonna 2012 
tilastoitiin jo 20 sirkusryhmän esitystoiminta. 
Esitystoimintaa toteuttavat vakiintuneiden ryhmien 
lisäksi erilaiset työryhmät, minkä vuoksi tilastoitavat 
toimijat vaihtelevat jonkin verran vuosittain. Vuoden 
2018 tilastossa on mukana 39 sirkustoimijaa. 
 
Tilastossa näkyvät myös Tanssiteatteri Hurjaruuthin 
sirkusesitykset omalla rivillään, mutta niiden lukuja ei 
ole laskettu mukaan sirkusesitysten ja -katsojien 
kokonaismääriin. Tanssiteatteri Hurjaruuthin koko 
esitystoiminta tilastoidaan tanssin tilastoissa. 
 
Sirkusryhmien osalta tilastossa eritellään valtion 
avustuksen piirissä ja sen ulkopuolella olevien ryhmien 
ja artistien toimintaa. Vuonna 2018 valtion toiminta-
avustusta myönnettiin yhdelletoista sirkusryhmälle ja 
yhdelle sirkuskeskukselle. Valtion sirkusryhmien 
toimintaan myöntämät avustukset ovat Taiteen 
edistämiskeskuksen ja valtion esittävien taiteiden 
toimikunnan myöntämiä harkinnanvaraisia avustuksia, 
jotka käyvät ilmi Rahoituslain ulkopuolisten 
sirkusryhmien tulot 2018 -taulukosta. 
 
Sirkustaiteelle on luonteenomaista, että esitykset 
tapahtuvat erilaisissa tiloissa ja konteksteissa. 
Sirkustilastossa tätä kuvaa esitysten jaottelu teosten 
esityksiin ja muihin esiintymisiin. Yhteistuotantona 
toteutettujen teosten osuus esitysten ja katsojien 
määrästä on eritelty omassa sarakkeessaan. Kaikista 
yhteensä-luvuista on vähennetty yhteistuotannoista, 
yhteisesityksistä ja keskinäisistä vierailuista syntyvät 
päällekkäisyydet. 
 
Tämän tilaston piirissä on kaksi perinteisen sirkuksen 
toimijaa. Tilaston ulkopuolelle jää esimerkiksi paljon 
soveltavan ja sosiaalisen sirkuksen toimintaa sekä 
nuorisosirkusten laaja esitystoiminta. 
 
Esitys- ja katsojamäärät 
 
Vuodelta 2018 tilastoitiin yhteensä 1 529 sirkusesitystä. 
Sirkusryhmät ja sirkuskeskus tuottivat näistä yhteensä 
1 163 esitystä.  

Tilastoitujen sirkusesitysten yleisömäärä vuonna 2018 
oli yhteensä 412 873 yleisökäyntiä. Sirkusryhmien ja 
sirkuskeskuksen esitystoiminnan osuus näistä oli 191 
553 yleisökäyntiä.  
 
Vuonna 2018 sirkusryhmät ja sirkuskeskus järjestivät 
kotimaassa 757 (2017: 680) ja ulkomailla 406 (2017: 
533) esityskertaa. Yleisökäyntejä esitykset keräsivät 
kotimassa 95 137 (2017: 73 831) ja ulkomailla 96 416 
(2017: 124 655). Edellisvuoteen verrattaessa 
sirkusryhmien ja sirkuskeskuksen esitystoiminnan 
volyymit ovat kotimaan osalta nousseet (esityskerrat 
+11%, yleisökäynnit +29%). Ulkomaiden osalta 
esityskertojen ja yleisökäyntien määrä on vuonna 2018 
laskenut (esityskerrat -24%, yleisökäynnit -23%). 
Kokonaisuudessaan esityskertojen ja yleisökäyntien 
määrä on kuitenkin korkeampi kuin viimeisen viiden 
vuoden aikana keskimäärin.  
 
Esitystoiminta ulkomailla 
 
Sirkustoiminnan kansainvälisyyttä kuvaa se, että 
vuonna 2018 sirkusryhmien esitystoiminnasta reilu 
kolmasosa (35%) tapahtui maamme rajojen 
ulkopuolella ja yleisömäärästä puolet oli ulkomailla 
(50%). Vastaavat osuudet vuonna 2017 olivat lähes 
puolet esityksistä (45%) ja noin kaksi kolmasosaa 
yleisömäärästä (65%).  
 
Suomalaisten sirkusryhmien kansainvälinen 
esitystoiminta on alueellisesti huomattavan laajaa. 
Vuonna 2018 suomalaisten nykysirkusryhmien 
esitykset vierailivat yhteensä 30 maassa: 23 Euroopan 
maan lisäksi Australiassa, Etelä-Koreassa, Kanadassa, 
Meksikossa, Ranskan Guineassa, Thaimaassa ja 
Uudessa-Seelannissa. 
 
Ohjelmistot ja yleisötyö 
 
Kantaesityksiä vuoden 2018 tilastossa mukana olevat 
sirkusryhmät ja työryhmät tuottivat yhteensä 39 
kappaletta. Tilaston liitteenä on ohjelmistoluettelo. 
 
Esitystoiminnan lisäksi sirkusryhmillä on monimuotoista 
muuta toimintaa. Vuonna 2018 tilastoinnin piirissä 
olevat sirkustoimijat raportoivat 92 
yleisötyötapahtumaa, jotka keräsivät 4 624 osallistujaa. 
Yleisötyöstä koottu tilasto julkaistaan nyt toisen kerran, 
eikä tilastointisysteemi vielä ole vakiintunut kattamaan 
kaikkia kentän yleisötyötapahtumia. 
 
Tilasto ei sisällä toimijoiden tuottamia esittävien 
taiteiden ammattilaisille suunnattuja tapahtumia tai 
sirkusharrastuksen opetustoimintaa.  
 
Lisätietoa tilastoista löytyy Sirkuksen 
tiedotuskeskuksen verkkosivuilta osoitteesta 
www.sirkusinfo.fi.  
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