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1. YLEISTÄ
Vuonna 2010 perustettu Tanssin talo ry edistää tavoitettaan tanssin talo -hanketyön kaut-
ta. Hanke edistää tanssitaiteelle ja -kulttuurille soveltuvan toiminta- ja tilakokonaisuuden 
syntymistä Helsinkiin. 

Tulevan Tanssin talon vaikutusalue on koko Suomi ja sillä on vahva kansainvälinen rooli. 
Talon toiminta kehittää tanssin infrastruktuuria, edistää työllistämistä sekä aktivoi vie-
railu- ja kiertuetoimintaa. Kansainvälisten ja kotimaisten esitysvierailujen ja tapahtumien 
toteuttaminen on yksi keskeinen toimintamuoto. Toiminnan perusta on monipuolisessa 
yhteistyössä ja tuotantokumppanuuksissa. 

Yhdistyksen toteuttaman hanketyön sisältöjä ovat tilahankkeen edistämisen ohella mm. 
esitys- ja tapahtumatoiminta sekä muiden toimijoiden kanssa toteutettavat alan toiminta-
edellytyksiä kehittävät projektit.

2. ORGANISAATIO

2.1. Henkilökunta ja toimitilat

Hanna-Mari Peltomäki työskenteli yhdistyksen kokopäiväisenä projektipäällikkönä. 
Peltomäen työtehtäviin kuuluivat mm. yhdistyksen hallinto, tilahankkeen koordinointi, 
sidosryhmäyhteistyö, viestinnän suunnittelu ja toteutus, tuotannolliset tehtävät sekä halli-
tuksen sihteerinä toimiminen. 

Johanna Tuukkanen työskenteli 31.7. saakka yhdistyksen osa- ja määräaikaisena sisäl-
töasiantuntijana. Tehtävä kokopäiväistettiin 1.8. alkaen määräaikaisena 30.6.2016 saakka. 
Tuukkasen työtehtäviksi määriteltiin mm. hankevaiheen toiminnan suunnittelu ja toteutuk-
sen tuotantovastuu, verkostojen kehittäminen ja ylläpitäminen sekä kuratointi- ja ohjelm-
istotuotantomallien kehittäminen.

Liiketoimintamallin kehittämistyö toteutettiin ostopalveluin. Pääyhteistyötaho oli Juha 
Koskinen, Ajantieto Oy:ltä. Yhdistys teetti myös erillisen elinkeinovaikutusten selvityk-
sen Kaupunkitutkimus TA Oy:llä, yhteyshenkilöinä Seppo Laakso ja Päivi Kilpeläi-
nen.

Osa- ja määräaikaisesti liiketoimintamallin kehitystyössä mukana oli projektiasiantuntija 
Satu Silvanto (1.1.- 31.5.). Silvanto vastasi toiminnan heijastusvaikutusselvityksen toteu-
tuksesta. 

Tiina Timonen suoritti harjoittelunsa Humanistisille ammattikorkeakoululle 1.1. - 30.4. 
työskennellessään Silvannon assistenttina. Timonen työskenteli myös osa- ja määräaikai-
sena tuotantoassistenttina (18.5. - 31.7. ja 1. - 31.12.) työtehtävinään mm. tanssitestin myynti 
ja markkinointi.

Kirsi Tikka (1. - 31.11.) työskenteli osa- ja määräaikaisena tuotantoassistenttina Kiertolii-
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ke-tapahtumassa. Tikka suoritti vuoden aikana myös kaksi erillistä harjoittelujaksoa Huma-
nistiselle ammattikorkeakoululle em. tapahtumatuotannon toteutuksen yhteydessä.

Yhdistyksen viestinnän suunnittelusta ja toteutuksesta yhteistyössä tiimin kanssa vastasi 
ostopalvelusopimuksella Tiia Lappalainen Tmi. Graafisesta suunnittelusta eri projektien 
yhteydessä vastasivat Marcell Kismatoni ja Laura Takatalo sekä Prakt Oy (Matti 
Tuominen). Verkkosivujen toteutuksesta sekä harjoitustilapankkiprojektin koordinoinnis-
ta vastasi DesignJuha (Juha Järvinen). 

Yhdeksäsluokkalainen Tuukka Vehviläinen suoritti tet-harjoittelun 5. - 9.10. tutustuen 
Kaapelitehtaan tanssitoimijoihin ja tehden erilaisia toimistotehtäviä. 

Yhdistyksen toimitilat sijaitsivat Kaapelitehtaalla, osoitteessa Tallberginkatu 1 B / 122 00180 
Helsinki.

2.2. Hallinto

Yhdistyksen toiminnasta vastaa hallitus. Kaudella 2014 - 15 hallituksen puheenjohtajana oli 
toiminnanjohtaja Sanna Rekola ja varapuheenjohtajana yrittäjä Kaisu Karvala. Jäseninä 
olivat toiminnanjohtaja Iiris Autio, johtava asiantuntija Tuomo Hahl, kustantaja Liisa 
Heikkilä-Palo, tanssitaiteilija-muusikko Elina Pirinen, toiminnanjohtaja Raija Ojala, 
taiteellinen johtaja Tuomo Railo, pääjohtaja Risto Ruohonen ja tanssitaiteilija Samuli 
Nordberg.

Yhdistykselle valittiin uusi hallitus 7.5. pidetyssä vuosikokouksessa. Puheenjohtajana jatkoi 
Sanna Rekola. Edellisen kauden hallitusjäsenistä jatkoivat Iiris Autio, Tuomo Hahl, Samuli 
Nordberg, Raija Ojala, Liisa Heikkilä-Palo, Kaisu Karvala ja Elina Pirinen. Uusina jäseninä 
hallitukseen valittiin rehtori Leila Sillantaka sekä koreografi-ohjaaja Marco Bjurström.

Hallitus kokoontui vuoden aikana 9 kertaa. Osana liiketoimintamallin valmistelua hallitus 
kokoontui erikseen 5 kertaa. 

Jäsenistö muodostuu yhteisöjäsenistä (43), henkilöjäsenistä (48) ja kannatusjäsenistä (2). 
Jäsenmaksut olivat henkilöjäsenille 30 euroa, yhteisöjäsenille 100 euroa ja kannatusjäsenil-
le vähintään 500 euroa. Yhdistyksen jäsenistö liitteenä 1.

Yhdistyksen kirjanpidosta vastasi espoolainen tilitoimisto E-Tilipalvelut Merac Oy. Yh-
distyksen tilintarkastaja on Tiliextra Oy, HTM-yhteisö ja yhteisön päävastuullisena tilin-
tarkastajana HTM Jukka Prepula.

3. TANSSIN TALO-HANKKEEN EDISTÄMINEN 2016

3.1. Tiivistelmä

Toimintavuoden päätavoite oli vaikuttaa puitesopimuksen syntymiseen Koy Kaapelitalon, 
Erkon säätiön, Helsingin kaupungin ja valtion kanssa Tanssin talon rakentamisesta ja rahoi-
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tuksesta. Sopimus edellytti liiketoimintasuunnitelman toteutusta ja heijastusvaikutusten 
arviointia sekä onnistunutta vaikuttamista poliittiseen päätöksentekoon. Rakennuttamis-
päätöksen ohella yhdistyksen tuli varmistaa myös riittävä toimintarahoitus vuodelle 2016. 

Palvelujen osalta pääpaino oli viestintää ja yhteiskunnallista vaikuttamista edistävissä toi-
menpiteissä. 

Alan ammattilaisille suunnattujen palvelujen kehittämistä jatkettiin tuotantoprosessien, 
osaamisen ja yhteistyön vahvistamiseksi. Palveluja ja tuotantoja toteutettiin erilaisin 
kumppanuuksin.

3.2. Puitesopimusvalmistelu ja rakennuttamispäätös

Jane ja Aatos Erkon säätiön 15 miljoonan euron ehdollisena ja alustavana myönnetty avus-
tus edellytti yhdistyksen, Koy Kaapelitalon, kaupungin ja valtion välistä puitesopimuksen 
syntymistä vuoden 2015 loppuun mennessä. Sopimuksessa tuli olla määriteltynä mm. 
investointikustannusten loppuosan kattaminen, Tanssin talon ja Koy Kaapelitalon vastuun-
jako sekä tulevan julkisen toimintarahoituksen taso.

Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen nimitti marraskuussa 2014 tanssin talo -työryhmän  val-
mistelemaan em. puitesopimusta. Määräaika työlle oli 31.10.2015. Työryhmän puheenjohta-
jana toimi kulttuurijohtaja Stuba Nikula, muut jäsenet olivat Helsingin kaupungilta osas-
topäällikkö Veikko Kunnas, rahoitusjohtaja Tuula Saxholm  ja kaupunginsihteeri Leena 
Mickwitz, opetus- ja kulttuuriministeriöstä kulttuuriasiainneuvokset Katri Santtila ja 
Tiina Eerikäinen, Koy Kaapelitalolta toimitusjohtaja Petri Sirviö (1.6. saakka) ja hallituk-
sen puheenjohtaja Lauri Törhönen (1.8.alkaen) sekä yhdistyksen edustajina projektipääl-
likkö Hanna-Mari Peltomäki ja hallituksen puheenjohtaja Sanna Rekola. Työryhmän 
sihteerinä toimi kulttuurisuunnittelija Reetta Sariola Helsingin kaupungilta.

3.2.1. Yhdistyksen pääpaino liiketoimintasuunnitelman valmistelussa

Osana puitesopimusvalmistelua yhdistys viimeisteli keväällä 2015 Tanssin talon liiketoimin-
tasuunnitelman ja selvitti talon toiminnan heijastusvaikutuksia. Työn tueksi yhdistys rekry-
toi joulukuussa 2014 lisäasiantuntemusta. 

Liiketoimintamallityötä konsultoi Juha Koskinen Ajantieto Oy:stä. Liiketoimintamallia 
hiottiin aiempina vuosina tehdyn pohjatyön avulla eteenpäin hallituksen työpajoissa (21.1., 
3.2., 11.3., 16.3., 28.4.). 

Heijastusvaikutusselvitystyöhön rekrytoitiin Satu Silvanto. Silvannon assistenttina oli 
Tiina Timonen. Kuopiolainen tanssitaiteilija Antti Lahti toteutti erillisen katsauksen suo-
malaiseen katutanssikulttuuriin tuntityönä.

Heijastusvaikutuksia selvitettäessä kuvattiin myös suomalaisen tanssin kentän nykytilaa, 
johon paneuduttiin koostamalla olemassa olevaa tutkimus- ja tilastotietoa sekä toteut-
tamalla verkkokyselyjä ja avainhenkilöiden haastatteluja. Näin saatiin tietoa myös muista 
kuin julkisen tuen piirissä olevista lajeista.
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Kaikkiaan toteutettiin viisi erillistä verkkokyselyä, joissa kartoitettiin tanssitoiminnan mo-
nimuotoisuutta ja volyymia sekä toimijoiden toiveita talon toiminnan suhteen. Kyselyt 
suunnattiin (1) tanssin esitystilojen tarjoajille ja (2) tanssikouluille Helsingissä, (3) tanssin 
VOS-toimijoille ja aluekeskuksille, (4) tanssiryhmille ja -festivaaleille koko maassa ja (5) 
Kaapelitehtaan toimijoille. Vastauksia saatiin yhteensä 150 toimijalta. Kyselyjen tuloksia 
hyödynnettiin sekä tanssin toimijoiden kuvaukseen että heijastusvaikutuskartoituksen laa-
dinnassa. 

Kartoitus Tanssin talon vaikutuksista sekä katsaus toimijakenttään koottiin yhdeksi julkai-
suksi (liite 2). Työ on myös ladattavissa osoitteesta http://tanssintalo.fi/pdf/Tanssin_talo_
heijastusvaikutuskartoitus.pdf

Myöhemmin syksyllä yhdistys täydensi heijastusvaikutusten arviointia tilaamalla Kaupun-
kitutkimus TA Oy:ltä erillisen selvityksen Tanssin talon elinkeinovaikutuksista (liite 3). 

Liiketoimintamallia esiteltiin ensimmäisen kerran tanssin talo -työryhmässä 18.3., jonka 
jälkeen siitä järjestettiin keskustelutilaisuudet 29.4. Helsingissä, 15.5. Jyväskylässä Alwar 
Urban -tapahtuman yhteydessä ja 11.6. Kuopiossa Paikallisliike-tapahtuman yhteydessä. 
Yhdistyksen vuosikokouksessa 7.5. toimintamallia esiteltiin virallisen kokouksen jälkeen. 

Liiketoimintamallia esiteltiin Taideneuvostolle 4.8. ja Helsingin kaupungin valtuustoryh-
mien puheenjohtajille sekä muille edustajille 2.9. Yhdistyksen jäsenistölle järjestettiin mah-
dollisuus tulla kuulemaan ja keskustelemaan neuvottelujen ajankohtaisesta tilanteesta ma 
21.9., ma 5.10. ja ma 19.10. Vuoden viimeinen infotilaisuus jäsenistölle järjestettiin ti 16.12. 
Tilaisuus avattiin myös muille asiasta kiinnostuneille.

Liiketoimintamallia ja sen yksityiskohtia tarkistettiin tanssin talo -työryhmän työskentelyn 
aikana seuraavasti: neuvoteltiin yhteistyön reunaehdoista ja tilojen käyttötarpeista Kaape-
litehtaalla sijaitsevien isompien tanssin toimijoiden kanssa (Zodiak – Uuden tanssin keskus, 
Tanssiteatteri Hurjaruuth) neuvoteltiin yhteistyöstä mm. Tanssin Tiedotuskeskuksen ja 
Helsingin Juhlaviikkojen kanssa selvitettiin eri katsomokokovaihtoehtojen vaikutus raken-
nuskustannuksiin ja toiminnan tuottoihin luovuttiin tarveselvityksessä mukana olleista 
Hotelli- ja ravintolamuseon tiloista osana tilaohjelmaa johtuen mm. museon siirtymäajan-
kohdan epävarmuudesta tutkittiin eri kumppanuusvaihtoehdot ja hallinnolliset yhteis-
toimintamahdollisuudet Koy:n kanssa (Raine Heikkisen vetämät työpajat 24.8., 26. - 27.8.) 
tarkistettiin talousarviota tilaohjelman ja henkilöstön osalta; subvention tarve väheni 2,4 
miljoonasta eurosta ensin 1,9 miljoonaan euroon ja lopulta noin 1,39 miljoonaan euroon 
selvitettiin talouslaskelmien arvonlisäverollisuuden vaikutus talouteen (arvio + 100 000 
euroa vuositasolla) laskettiin eritellysti tulot ja menot taidetanssin ja kulttuuritoimijoiden 
osalta ministeriön toiveesta

Viimeisin versio liiketoimintamallista valmistui marraskuussa (liite 4). Esitys on ladattavissa 
myös osoitteesta http://tanssintalo.fi/pdf/Tanssintalo_20151111.pdf

3.2.2. Tanssin talo -työryhmän työskentely ja raportit

Työryhmä kokoontui yhteensä 11 kertaa. Lisäksi työryhmän puheenjohtaja Stuba Nikula, 
jäsen Veikko Kunnas ja sihteeri Reetta Sariola kuulivat eri taidetahojen edustajia, mm. Hel-
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singin kaupunginteatteria ja Helsingin konservatorion edustajia. Työryhmätyöskentelyn 
tueksi haastateltiin kaupungin sisäisiä sekä ulkopuolisia rakennus-, talous, valmistelu- ja 
veroasiantuntijoita.

Hotelli- ja ravintolamuseon kysymystä selvitti erillinen työryhmä, jonka jäseniä olivat Tans-
sin talo -työryhmästä puheenjohtaja ja sihteeri sekä museonjohtaja Anu Kehusmaa ja 
hallituksen puheenjohtaja Maarit Nieminen Hotelli- ja ravintolamuseosta, toimitilatar-
kastaja Raija Mäkinen-Stormbom Tilakeskuksesta, toimitusjohtaja Timo Taulavuori 
Tukkutorilta sekä kulttuuriasiainneuvos Tiina Eerikäinen ja ylitarkastaja Mirva Mattila 
Opetus- ja kulttuuriministeriöstä. 

Työryhmä jätti väliraportin 31.5. (liite 5), johon yhdistys toimitti eriävän mielipiteensä (liite 
6). Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä 17.6. merkitä väliraportin tiedoksi. Sa-
malla kaupunginjohtaja kehotti työryhmää tutkimaan vaihtoehtoisia toteuttamisen tapoja 
(liite 7).

Työryhmä tutki talon toteuttamismahdollisuudet mm. seuraavissa vaihtoehtoisissa tilois-
sa: 
Helsingin jäähalli, Helsingin konservatorio ja Koy Sakkaroosi. Lisäksi yhdistys selvitti toi-
mintamahdollisuuksia osana Koy Kaapelitalon hallintoa kuten kohdassa 3.2.1. mainittiin. 

Selvitystyössä ei löytänyt olennaisesti parempia kokonaisratkaisuja tarveselvityksessä 
esitetylle sijainnille tai hallintomallille. Työryhmän loppuraportissa 31.10. (liite 8) esitettiin 
kokonaisratkaisu, jossa tukirahoituksen tarve oli laskenut. Lisäksi tarkistettiin peruskor-
jauksen aiheuttamia kustannusvaikutuksia. Kustannusten karsiminen toteutettiin siten, 
että Tanssin talon toimintamalli pysyi hankkeen kokonaistavoitteiden kannalta kestävänä. 

Työryhmän päättäessä työskentelynsä määräaikaan mennessä (31.10.) Helsingin kaupunki 
ja valtio eivät olleet päässeet sopimukseen talon toimintarahoituksesta.
Kaupunki esitti summan jakamista puoliksi valtion ja kaupungin kesken. Apulaiskaupungin-
johtaja Ritva Viljanen jatkoi neuvotteluja suoraan ministeriön kanssa. 

Yhdistyksen projektipäällikkö vastasi työryhmätyöskentelyn aikana tiedottamisesta Jane ja 
Aatos Erkon säätiölle.

3.2.3. Puitesopimus 

Puitesopimuksen allekirjoittivat Helsingin kaupunki, Tanssin talo ry, Koy Kaapelitalo ja Jane 
ja Aatos Erkon säätiö. Kukin osapuoli käsitteli puitesopimuksen oman päätösprosessinsa 
mukaisesti. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö päätti 3.12. valtion sitoumuksesta osallistua talon uudisra-
kennuksen ja toiminnan rahoittamiseen (liite 9). Ilmoitus on puitesopimuksen liitteenä.

Helsingin kaupunginhallitus käsitteli hankkeen puitesopimusta ja kaupungin osuutta ko-
kouksissaan 7.12. ja 14.12. Kaupunginhallitus hyväksyi puitesopimuksen yksimielisesti (liite 
10). Säätiön, yhdistyksen ja Koy Kaapelitalon hallitukset hyväksyivät puitesopimuksen 
omissa kokouksissaan. 
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Puitesopimus (liite 11) allekirjoitettiin 18.12. kaupungintalolla. Yhdistyksen puolesta allekir-
joittajana oli puheenjohtaja Sanna Rekola. Allekirjoitustilaisuudessa tanssillinen puheen-
vuoro annettiin Alpo Aaltokoski Companylle. Tanssitaiteilija Alpo Aaltokoski käynnisti 
taiteilijaprofessorikautensa aikana vuonna 2007 keskustelun Tanssin talosta.  

3.2.4. Toimintarahoitus vuosille 2016 - 2020

Helsingin kaupungin talousarvioneuvotteluissa vuodelle 2016 varauduttiin 200 000 euron 
suuruiseen toiminta-avustukseen. Kaupunginjohtaja myönsi avustuksen 17.2.2016.

Tanssin talo -työryhmän loppuraportissa ja puitesopimuksessa ei tehty linjauksia eikä 
päätöstä hankevuosien rahoittamisesta. Yhdistyksellä on apulaiskaupunginjohtaja Ritva 
Viljasen periaatteellinen lupaus rahoituksesta myös rakentamisvaiheen ajaksi. Käytännössä 
yhdistys joutuu anomaan toimintarahoituksen vuosittain. Valtion sitoumukseen on kirjat-
tu, että yhdistyksen vos-rahoituksesta käynnistetään neuvottelut vuonna 2018.

4. TANSSIN TALON PALVELUJEN KEHITTÄMINEN 
TANSSIN AMMATTILAISILLE 
Tanssin talon tavoitteena on edistää alan toimintaedellytyksiä ja kehittää tarkoitusta tuke-
via palveluja yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Vuoden 2015 aikana jatkettiin harjoitus-
tilapankin ja mentorointiohjelman toteuttamista. 

Palvelujen tavoitteena on ammattilaisten toimintaedellytysten parantaminen. Niiden tar-
koitus ei ole kilpailla nykyisten palvelujen kanssa, vaan toimia infrastruktuuria täydentävä-
nä. 

4.1. Harjoitustilapankki

Tilapankki on helposti käytettävä, sähköinen palvelu tanssin harjoitustiloja tarjoavien ja 
tarvitsevien välille. Se helpottaa molempien osapuolten työtä ja tehostaa olemassa olevien 
resurssien käyttöä tuoden taloudellista etua sekä käyttäjille että tilan tarjoajille. 

Vuoden 2015 aikana toteutettiin kaksi erillistä testausjaksoa: Tammi-toukokuussa testattiin 
järjestelmää koulujen sisäisessä käytössä ja syys-joulukuussa järjestelmä avattiin ulosvuok-
rauskäyttöön.

Vuoden 2014 lopussa todettiin, ettei järjestelmää voi laittaa heti ulkoisten asiakkaiden 
käyttöön, koska koulujen omien opettajien ja mm. kilpailuryhmien tilojen käyttö on suurta. 
Tämän asiakaskunnan tulee osata käyttää järjestelmää ennen ulkoisia varauksia. Tammi-
kuussa luovuttiin myös suunnitelmasta lisätä maksujärjestelmä käyttöjärjestelmään. 

Molempien testausjaksojen jälkeen järjestelmän tekniikkaa kehitettiin. Työt tilattiin järjes-
telmän toteuttajalta Primeo Oy:ltä. Tanssikoulujen henkilöstölle järjestettiin koulukoh-
taista valmennusta ja ohjausta. Näistä vastasi yhdistyksen puolesta Juha Järvinen.
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Vuoden aikana mukana olivat seuraavat koulut: StepUp School, Tanssikoulu DCA, 
Tanssikeskus Footlight, Vapaa tanssikoulu ja Helsingin tanssiopisto. Tamara 
Rasmussen Opisto Kaapelitehtaalta ilmoittautui mukaan toimintaan vuoden 2015 lopus-
sa.  

Projektille on myönnetty kehittämisavustusta vuosiksi 2014 - 16 Helsingin kaupungin kult-
tuurikeskuksesta. Pankki löytyy osoitteesta www.tanssintalo/tilapankki.

4.2. Mentorointiohjelma käynnistyi elokuussa

Tanssin talon ensimmäisen mentorointiohjelman osa-alueiksi valittiin taiteellinen työsken-
tely, urasuunnittelu, kansainvälistyminen, tuotteistaminen ja brändäys, viestintä, liiketoi-
minta sekä johtaminen.

Ohjelmassa tarjotaan kahdenvälistä mentorointia ja sparrausta. Mentoreita valittaessa 
huomioitiin suunnittelussa esille nousseita teemoja, joihin erityisesti toivottiin tukea. Mu-
kaan kutsuttiin myös eri alojen ammattilaisia. Moniammatillinen vuoropuhelu luo uusia, 
molemminpuolisia käytäntöjä ja tuo alan osaamista myös muiden tietoisuuteen.

Mentoreina toimivat toiminnanjohtaja Iiris Autio, luennoitsija ja yrittäjä Juha Koskinen, 
kansainvälisten asioiden päällikkö Pirjetta Mulari, vastaava päätoimittaja Elli Mäkilä, 
nykytanssin lehtori Mammu Rankanen, professori Tiina Rosenberg ja taiteilijaprofes-
sori Pirjo Yli-Maunula.

Kaikille tanssin kentän ammattilaistoimijoille ammatista ja asuinpaikkakunnasta riippumat-
ta järjestettiin ohjelman avoin haku toukokuussa. Hakemuksia tuli 52, joista kahdenkeski-
seen sparraukseen valittiin kymmenen hakijaa (mentori suluissa):

Sanja Karppinen, Helsinki (Tero Saarinen Companyn toiminnanjohtaja Iiris Autio)
Auri Ahola, Helsinki/Tornio (yrittäjä Juha Koskinen)
Milla Virtanen, Oulu (Tanssin tiedotuskeskuksen kansainvälistenasioiden päällikkö Pirjet-
ta Mulari)
Katja Lundén ja Emilia Aho, Helsinki (vastaava päätoimittaja Elli Mäkilä)
Anna Mustonen, Helsinki (nykytanssin lehtori Mammu Rankanen)
Virva Talonen, Porvoo ja Anniina Aunola, Kuopio (professori Tiina Rosenberg)
Antti Lahti, Kuopio ja Kira Riikonen, Kajaani (taiteilijaprofessori Pirjo Yli-Maunula)

Lisäksi Iiris Autio valitsi Marjo Pyykösen (Helsinki) ja Helmi Saksalan (Helsinki) osallis-
tumaan Tero Saarinen Companyn vientivalmennusohjelmaan syksyllä 2015 (liite 12). Näin 
toteutuksessa hyödynnettiin myös olemassa olevia palveluja.

Suuren hakemusmäärän vuoksi yhdistys päätti järjestää kaksi erillistä klinikkaviikonloppua, 
Vuokatissa 28.-29.11. ja Espoon Nuuksiossa 4.-5.12.  Klinikat suunnattiin ensisijaisesti niille, 
jotka jäivät ohjelman ulkopuolelle. Luennoitsijoina toimivat mentorit. 

Vuokatin klinikkaan osallistuivat Maija Palsio (Kuhmo), Johanna Verhiö (Oulu), Anneli Kan-
ninen (Helsinki), Riikka Siirala (Helsinki), Emmi Hyvönen (Turku), Malwiina Heikkilä (Tur-
ku), Elsa Heikkilä (Vantaa), Kira Riikonen (Kajaani) ja Johanna Nuutinen (Helsinki). 
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Nuuksiossa pidettyyn klinikkaan osallistuivat Mari Pääkkönen (Helsinki), Anu Ollikainen 
(Hämeenlinna), Wilma-Emilia Kuosa (Helsinki), Sini Repo (Helsinki), Maria Kananen (Hel-
sinki), Maija Ikonen (Tampere), Sari Palmgren (Helsinki), Elli Isokoski (Helsinki), Hanna 
Kahrola (Tampere), Ari Kauppila (Helsinki), Diina Bukareva (Tampere), Heli Kärki (Hami-
na), Leea Hamari (Tornio), Hanna Pajala-Assefa (Helsinki), Heidi Masalin (Helsinki) ja Mar-
jo Kiukaanniemi (Helsinki).

Varaslähtö syksyn klinikoihin otettiin jo toukokuussa vuoden 2014 Tanssi kiertää -kumppa-
nien tuottamissa tapahtumissa. 15.5. toteutettiin ensimmäinen klinikka Jyväskylässä, Alwar 
Urban -festivaalin yhteydessä yhteistyössä Keski-Suomen Tanssin Keskuksen ja Jyväskylän 
Kaupunginteatterin kanssa ja toinen 22.5. Seinäjoella Tanssin Aalto -festivaalilla 22.5. yh-
teistyössä Pohjanmaan tanssin aluekeskuksen ja Seinjoen Kaupunginteatterin kanssa. Tilai-
suuksien teemana oli tanssitaiteilijan selviytymisstrategiat uran aikana, alustajina toimivat 
Pirjo Yli-Maunula (15.5.) ja Juha Koskinen (15.5., 22.5.).

Mentorointiohjelma jatkuu kevään 2016 ajan ja ohjelman päätöstilaisuus on Pyhäjärven 
Täydenkuun Tanssit -festivaalilla Pyhäjärvellä heinäkuussa 2016. Ohjelma on saanut Ope-
tus- ja kulttuuriministeriön tukea.

Ohjelman kulkua voi seurata mentoriparien blogista (http://mentorointi.tanssintalo.fi/) 
ja mentoriparien esittelyihin voi tutustua yhdistyksen verkkosivuilta (http://tanssintalo.fi/
mentorointi/taiteilijapuheenvuoro/).

Mentorointiohjelman esittelyaineisto on julkaistu suomeksi ja englanniksi (http://tanssinta-
lo.fi/varasto/Tanssin_talo_Mentorointiohjelma_2015.pdf /
http://tanssintalo.fi/varasto/Tanssin_talo_Mentoringprogramme_2015.pdf).

5. YHTEISTYÖPROJEKTIT  
PÄÄKAUPUNKISEUDULLA
Yhdistys jatkoi vuonna 2014 käynnistettyä residenssiyhteistyötä Annantalon kanssa sekä 
toimi asiantuntija-apuna Musiikkitalon KUULE!-projektissa.

Annantalon tanssiresidenssi toteutettiin 15.8. - 15.10. Taiteilijapari N´Fanly Camaran ja  
Outi Kallinen valittiin avoimen haun kautta ja valinta tehtiin yhteistyössä Annantalon 
henkilökunnan kanssa. 
Yhteistyö sai positiivista palautetta sekä taiteilijoilta että talon toimijoilta ja henkilökunnal-
ta.

Annantalon lisäksi Tanssin talo aloitti yhteistyön Musiikkitalon kanssa antamalla asiantun-
tija-apua Musiikkitalon KUULE! -yleisötyössä. KUULE! -yleisötyön järjestävät Musiikkitalon 
päätoimijat Helsingin kaupunginorkesteri, Radion sinfoniaorkesteri ja Taideyliopiston Sibe-
lius-Akatemia.

Tanssin talo etsi KUULE! -yleisötyöprojektikumppaneiden pyynnöstä projektiin tanssitai-



1 1

teilijan, jolla on kokemusta ja osaamista nuorten kanssa työskentelystä. Tehtävään valittiin 
tanssitaiteilija Sara Hirn. Hankkeessa on mukana viisikymmentä 9–17-vuotiasta nuorta. 
Hirn valmistaa yhdessä nuorten kanssa koreografian maaliskuussa 2016 esitettävään Hel-
singin kaupunginorkesterin Sammon taonta -konserttiin.

Yhdistys on myös mukana Helsingin kaupungin kulttuurikeskuksen koordinoimassa kult-
tuurikaveritoiminnassa. 

Tanssin talon asemoituminen välittäjäorganisaatioksi vaatii seuraavina vuosina toiminnal-
lisen ytimen kirkastamista, kumppanuuksien segmentointia, palvelujen ja osaamisen tuot-
teistamista sekä vahvaa viestintää.

6. VALTAKUNNALLINEN YHTEISTYÖ

Tanssin talon kansallisen roolin edistämiseksi vuoden tavoitteena oli vahvistaa toimialan 
yhteistyötä ja kumppanuuksia konkreettisin toimenpitein. Keskeisimpiä kumppaneita ovat 
mm. eri puolella Suomea toimivat tanssin aluekeskukset, jotka ovat oman alueensa asian-
tuntijoita toimijoiden, esitystilojen ja palvelutarpeiden suhteen. 

6.1. Tanssin kiertuetyön edistämiseksi vahvistettiin yhteistyörintamaa

Tanssin kiertuetoiminnan edistämiseksi hiottiin vuoden aikana yhteistyötä Tanssin Tiedo-
tuskeskuksen, Suomen Tanssioppilaitosten liiton ja Taiteen Edistämiskeskuksen kanssa. 
Vanhana kumppanina työssä mukana oli Suomen Teatterit ry. 

Taiteen edistämiskeskus nimesi Isto Turpeisen valtakunnallisena läänintaiteilijana edis-
tämään ja koordinoimaan selvitystyötä, jonka tuloksena syntyy vuoden 2016 aikana esitys 
toimintamallista. 

Yhdistys osallistui myös Tanssin Tiedotuskeskuksen Suomi 100 -projektin suunnittelutyö-
hön. Projektista haetaan viestinnällistä synergiaa kiertuemallin lanseerausvuodelle 2017. 

Yhdistys osallistui Suomen Teatterit ry:n vuosipäiville 23.4. Kuopiossa. Projektista käytiin 
myös keskusteluja 7.8.Suomen Teatterit ry:n koolle kutsumassa palaverissa Tampereen 
Teatterikesässä.

6.2. Kiertoliike-tapahtuma 2.-3.11. kokosi Kaapelitehtaalle lähes 200 ammat-
tilaista eri puolilta Suomea kahden päivän ajaksi

Yhdistys käynnisti jo vuonna 2014 valmistelun valtakunnallisen ja vuosittain toteutettavan 
Kiertoliike-tapahtuman. Toimialalla ei ole aiemmin toteutettu vastaavaa alan teemoja ja 
tekijöitä kokoavaa tapahtumaa. Vuosittain toteutettavan, kaksipäiväisen ammattilaista-
pahtuman toteutuksesta vastaa yhdistyksen kumppanina vuorollaan yksi tanssin aluekes-
kuksista. Sisältöä suunnittelemaan valitaan vuosittain pientyöryhmä, jossa on alueellinen 
edustus. Näin teemoituksessa varmistetaan myös alueellisten tarpeiden ja näkökulmien 
huomioiminen. 
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Vuoden 2015 tapahtuma toteutettiin 2.–3.11.2015 Kaapelitehtaalla, Helsingissä Liik-
keellä marraskuussa -festivaalin yhteydessä. Tuotannollisena yhteistyökumppanina oli Zo-
diak – Uuden tanssin keskus.  Sisältötyöryhmässä olivat Raija Ojala (Zodiak), Lotta 
Skaffari (Läntinen tanssin aluekeskus) ja Jarkko Lehmus (Jojo – Oulun tanssin keskus). 
Työryhmää veti sisältöasiantuntija Johanna Tuukkanen. Tapahtuman tuotantoassistenttina 
työskenteli Kirsi Tikka.

Kiertoliikkeen 2015 teemana oli jaettu valta ja mielivalta. Luennoitsijoina toimivat filosofi 
Maija-Riitta Ollila teemalla valta, vastuu ja vaikutusvalta sekä kirjailija, esseisti Antti 
Nylén, joka pohti, onko taiteilija ammatti vai kohtalo. Tanssitaiteen professori Kirsi Mon-
ni luennoi otsikolla Tanssi, taide, politiikka – näkymiä 2000-luvun taidemaastoon. Panee-
li- ja round table -keskusteluissa paneuduttiin tanssitaiteen rahoitusrakenteisiin, ohjelmis-
tosuunnittelun ja kritiikin mielivaltaan sekä tanssijan muuttuneeseen toimenkuvaan.

Tapahtuman moderaattoreina toimivat Raisa Rauhamaa, Anniina Aunola ja Raija Ojala.

Panelisteina ja keskustelijoina toimivat kulttuurijohtaja Stuba Nikula, apulaiskaupungin-
johtaja Ritva Viljanen, johtaja Marjo Mäenpää, johtaja Minna Sirnö, yliasiamies Anna 
Talasniemi, kriitikko Eeva Kauppinen, kulttuurijohtaja Jaana Simula, tanssija Katri 
Soini, koreografit Sari Palmgren, Valtteri Raekallio ja Samuli Nordberg, tanssitai-
teen professori - taiteellinen johtaja Ari Tenhula, professori Kirsi Monni, tutkija Pia Hou-
ni, tanssija-pedagogi Sara Hirn, tanssitaiteilija Elina Pirinen, tanssitaiteilija Petri Kaup-
pinen, taiteelliset johtajat Harri Kuorelahti, Pirjo Yli-Maunula, Satu Herrala, Teemu 
Kyytinen, Jarkko Lehmus, Marja Korhola, Jyrki Karttunen ja Mikael Aaltonen, 
toiminnanjohtaja Anniina Kumpuniemi ja vapaa toimittaja ja tietokirjailija Maria Säkö.

Ohjelmassa nähtiin myös esityksellisiä kommentteja TaikaBoxilta sekä Pia Lindyltä ja 
Annuska Dal Masolta sekä Jarkko Partasen By the pool -työryhmältä. Päivät alkoivat 
Jyrki Karttusen roolihahmon Jeminan ja Sonya Lindforsin vetämillä ”aamuhartauksil-
la”. Tapahtuman ensimmäinen päivä päättyi iltaklubiin ja Liikkeellä Marraskuussa -festivaa-
lin ohjelmaan kuuluvaan Veli Lehtovaaran esitykseen Väärinasteltu.

Tapahtuman osallistujamäärä oli lähes kaksisataa. Aluekeskukset vaikuttivat tapahtuman 
onnistumiseen tukemalla alueidensa taiteilijoiden osallistumista tapahtumaan.

Palaute tapahtumasta oli hyvää. Ihmiset kokivat tärkeäksi mahdollisuuden tavata toisiaan. 
Tanssikenttä on kasvanut, joten tapahtumalle oli selvä tilaus. Nyt luodulle pohjalle on ta-
pahtumaa helppo kehittää eteenpäin. 

Tapahtumalle luotiin omat verkkosivut (www.kiertoliike.tanssintalo.fi). Tapahtuma taltioin-
tiin kuva- ja videomateriaalein (https://youtu.be/8b5mXPY-6eo).

7. KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ
Kansainvälinen yhteistyö ja interkulttuurisuus ovat osa Tanssin talon toimintaa. 
Tanssin talo ry kuuluu European Dance House -verkostoon ja on näin mukana verkoston 
yhteistoimintaa kehittävässä, EU-rahoitteisessa hankkeessa vuosina 2014 -17.
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Osana em. EU-hanketta eri tanssin talot järjestävät vuoden aikana kukin vuorollaan ver-
koston tapaamisia ja koulutuksia. Tilaisuuksia on kerran kuukaudessa. Tanssin talo ry:n 
edustajat osallistuivat tilaisuuksiin seuraavasti: 
Wien, Itävalta 22. - 26.4. (Johanna Tuukkanen)
Düsseldorf, Saksa 21. - 23.5. (Hanna-Mari Peltomäki)
Bassano del Grappa, Italia 19. - 22.8. (Tuomo Hahl)
Ateena, Kreikka 30.11. - 3.12. (Johanna Tuukkanen)

Johanna Tuukkanen osallistui Tanssin Tiedotuskeskuksen järjestämiin tutustumismatkoi-
hin seuraavasti:
Melbourne, Australia 10. - 22.3. (Dance Massive - ja National Dance Forum -festivaalit, vie-
railun yhteistyötahona Australia Council)
Barcelona 17. - 19.4. (Spring Forward -festivaali)

Ja danse arena nord -organisaation kutsusta panelistina:
Hammerfest, Norja 4. - 8.11. (Kedja Encounters -tapahtuma ja Dance Festival Barents -fes-
tivaali)

Vuoden aikana tietous suomalaisesta tanssin talo -hankkeesta lisääntyi merkittävästi kan-
sainvälisten kollegojen parissa. Myös konkreettisten yhteistyömuotojen suunnittelu käyn-
nistettiin. Pääpaino oli kuitenkin verkostoitumisessa.

8. VIESTINTÄ
Vuoden 2015 toiminnassa painotettiin viestintää, erityisesti Helsingin kaupungin ja valtion 
päättäjiin kohdentuvaa tiedotusta. Päättäjäviestinnän rinnalla tuotiin hanketta monella ta-
paa suuren yleisön tietoisuuteen. Myös tanssialan toimijat ja tekijät aktivoituivat eri tavoin 
puhumaan tanssin talo -hankkeen puolesta.

Yhdistyksen jäsenistöä, rahoittajia, mediaa ja virkamiehiä sekä poliittisia päättäjiä tiedotet-
tiin säännöllisesti puitesopimuksen valmistelutilanteesta. Tiedotteet, tapaamiset ja keskus-
telutilaisuudet muodostivat toiminnallisen rungon. 

Tiia Lappalainen suunnitteli ja toteutti yhteistyössä tiimin kanssa yhdistyksen viestintää. 
Myös Tanssin Tiedotuskeskus (Sanna Kangasniemi, Inka Reijonen) osallistui syksyn 
osalta aktiivisesti viestinnän eri osa-alueisiin.

8.1. Keväällä juhlistettiin ensimmäistä kertaa Kaapelin tanssin päivää

Kaapelitehtaan tanssintoimijat tempaisivat yhdessä 29.4. toteuttamalla Kaapelin tanssin 
päivän (liite 13). Päivä päättyi tanssin ammattilaisille suunnattuihin Tanssin talo ry:n, Tans-
sin Tiedotuskeskuksen, Zodiak – Uuden tanssin keskuksen ja Kaapelitehtaalla vierailevana 
esiintyjänä olleen Glims & Gloms Dance Companyn yhteistuottamiin juhliin. 

8.2. Syksyn aikana nostettiin Tanssin talo esille useissa eri kanavissa

Elokuussa käynnistettiin Tehtävänä Tanssin talo -kampanja Facebookissa. Kampanjalla akti-
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voitiin ammattilaisia, harrastajia ja Tanssin talon kannattajia osoittamaan tukensa julkisesti 
hankkeen puolesta. Osallistumiseksi riitti kampanjabadgen liittäminen osaksi omaa profiili-
kuvaa. Myös useat yhdistykset ja yritykset liittyivät kampanjaan tai tiedottivat kampanjasta 
omilla sivustoillaan. 

Hankkeen puolesta julkaistiin alkusyksystä useita kannanottoja ja mielipidekirjoituksia. Liit-
teinä 14-18 Suomen Teatterit ry:n, Suomen Tanssioppilaitosten liiton, FDO ry:n, Esittävien 
taiteiden toimikunnan ja Taideneuvoston kannanotot. 

Median huomio kiinnittyi hankkeeseen, ja mm. Helsingin Sanomat ja Yle tekivät mielipide-
mittauksia Helsingin valtuustolle. Ne osoittivat selkeän tuen Tanssin talolle. Syksyn aikana 
käyty julkinen keskustelu oli hanketta tukevaa. 

Tanssitaiteilijat ja ryhmät sekä harrastajat niin pääkaupunkiseudulla kuin muualla Suomea 
halusivat osoittaa myös konkreettisesti tukensa hankkeelle. Kansalaistorilla järjestettiin 
29.10. tunnin mittainen tanssillinen mielenilmaus Tanssin talon puolesta (liite 19). 

Ohjelmassa esiintyivät Bad Ass Brass Band, Helsingin Tanssiopisto, Glims & Gloms 
Dance Company, Willman Dance Company, Seija Salo, Compania Kaari ja Roni 
Martin, Petri Kekoni Company, Anette Åkerlund trio, Tamara Rasmussen opisto, 
Alpo Aaltokoski Company, Tero Saarinen Company ja Jukka Orma. Tapahtuman 
juonsi taiteellinen johtaja Simo Heiskanen ja äänentoiston lahjoitti Jaakko Peltomäki 
Oy. Tapahtumasta julkaistiin videokooste (https://www.youtube.com/watch?v=_NPC-
C2kUS8). 

Päivän aikana julkaistiin myös lukuisia eri puolella Suomea toteutettuja tanssillisia kannan-
ottovideoita Tanssin talon puolesta. Mm. Teemu Kyytinen ja Kaari Martin toteuttivat eri 
puolella Helsinkiä katukyselyn hankkeesta (https://www.youtube.com/watch?v=TEZply_
aOmA). Myös harrastajien ajatuksia Tanssin talosta koottiin videotervehdyksiksi yhteis-
työssä Ville Kiisken / Zeepio Oy:n kanssa (http://zeepio.com/tanssintalo/). 

8.3. Tanssitesti johdatteli eri tanssilajien pariin

Kahtena aiempana vuonna yhdistyksen toteuttama HOP Helsinki -tapahtuma on tuonut 
tanssin eri lajeja nähtäväksi ja kokeiltavaksi. Vuonna 2015 päätettiin kokeilla sosiaalisessa 
mediasta tuttua, leikkimielistä testiformaattia tanssin eri lajien ja toimijoiden tutuksi te-
kemiseen (liite 19). Palvelun teknisestä toteutuksesta vastasi J&Co Digital ja kampanjaa 
koordinoi Tiina Timonen. 

Mikä tanssilaji olet? -tanssitestiin lähtivät mukaan Kansallisbaletti, Vapaa tanssikoulu, 
Helsingin tanssiopisto, Tero Saarinen Company, Susanna Leinonen Company, 
Jenni Kivelä ja kiltit ihmiset, Arja Raatikainen Company, Zodiak – Uuden tanssin 
keskus, Tanssiteatteri Tsuumi, Glims & Gloms Dance Company, Flamencokoulu 
FiestaFlamenca, Tradicion Viva, Baila Baila tanssikoulu, Dance.fi, Arja Tiili, Tans-
sikoulu Wanha Maestro, Balanssi Studiot ja Haapalainen-Jääskö Dance Studios. 

Syys-marraskuun aikana toteutettu kampanja keräsi yksittäisiä kävijöitä noin 25 000. Tans-
silajeiksi valittiin klassinen baletti, nykytanssi, tanssiteatteri, salsa, flamenco, lavatanssit, 
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kansantanssi, kilpatanssi, showtanssi, street/hiphop ja bollywood.
Yksittäisistä tanssilajeista eniten latauksia keräsivät flamenco ja baletti, vähiten bollywood.

9. TALOUS
Yhdistyksen kokonaistulot vuonna 2015 olivat 324 497,17 euroa. Varsinaisia oman toimin-
nan tuottoja saatiin 4 514,17 euroa ja jäsenmaksut olivat 6 010 euroa. 

Vuodelta 2014 siirtyi vuodelle 2015 siirtomäärärahana 67.236,50 euroa. Em. rahoitus sisälsi 
mm. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää avustusta mentoroinnin kehittämiseen. 
Uudenmaan ELY -keskuksen myöntämä esr-rahoituksen maksatus suoritettiin loppurapor-
toinnin jälkeen vuoden 2015 keväällä. 

Avustuksia saatiin seuraavasti: Suomen Kulttuurirahasto 200 000 euroa, Helsingin kau-
pungin kulttuurikeskus 7 500 euroa (harjoitustilapankki) ja 18 000 euroa (tanssitesti ja 
Kiertoliike).

Yhdistyksen varsinaiset toiminnan kulut olivat 315 239,29 euroa. Henkilöstökulut olivat 150 
777,36 euroa. Määräaikaisia palkkoja ja palkkioita maksettiin yhteensä 21 henkilölle. Muut 
toiminnan kulut olivat 164 195,14 euroa, josta suurimmat kulut olivat ostopalvelut 75 118,51 
euroa, viestintä 13 599,39 ja markkinointi 9 865,45 euroa.
Tilikauden tulos oli 9 211,01 euroa. 

10. LIITTEET

Liite 1 Jäsenistö
Liite 2 Heijastusvaikutuskartoitus
Liite 3 Elinkeinovaikutusselvitys
Liite 4 Tanssin talon liiketoimintamalli
Liite 5 Tanssin talo -työryhmän väliraportti
Liite 6 Tanssin talo ry:n lausunto väliraporttiin
Liite 7 Kaupunginjohtajiston päätös väliraporttiin
Liite 8 Tanssin talo -työryhmän loppuraportti
Liite 9 Valtion sitoumus puitesopimukseen
Liite 10 Helsingin kaupungin kaupunginhallituksen päätös
Liite 11 Puitesopimus
Liite 12 TSC:n vientiohjelma
Liite 13 Kaapelin tanssin päivä
Liite 14 Suomen Teatterit ry:n lausunto
Liite 15 Suomen Tanssioppilaitosten liiton lausunto
Liite 16 FDO ry:n lausunto
Liite 17 Esittävien taiteiden toimikunnan lausunto
Liite 18 Taideneuvoston lausunto
Liite 19 Tanssillinen mielenilmaus, ohjelma
Liite 20 Tanssitesti
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Tanssin talo ry:n jäsenistö  
 
Yhteisöjäsenet 
 
Aurinkobaletin kannatusyhdistys ry, Anfin Oy/DCA, Edistyksellinen nykytanssi ja –baletti 
yhdistys ry, FDO ry, Flowproductions, Glims & Gloms tanssiteatterin kannatusyhdistys ry, 
Into Liikkeessä ry, Tanssitaiteen tuki ry, Jaakko Peltomäki Oy, Kansallisbaletin tanssijat ry, 
KeskiSuomen Tanssin keskus ry, Kiltit ihmiset ry, Läntinen Tanssin aluekeskusyhdistys ry, 
Liikekieli.com, Liikkeen puolesta kannatusyhdistys ry, M.A.D., Mr&Mrs Feel It Oy, Nomadi ry, 
Osuuskunta Apinatarha, Pirkanmaan tanssin keskus ry, Pyhäsalmen tanssi ry, Routa – 
Kajaanin tanssin keskus ry, StepUp Oy, STOPP ry, Suomen Kansallisoopperan 
balettioppilaitos, Suomen Katutanssiliitto ry, Suomen tanssi ja sirkustaiteilijat ry, 
Taideosuuskunta Tsuumi, Tanssiareena ry, Tanssikaari ry, Tanssille ry, Tanssin 
Tiedotuskeskus ry, Tanssin Voima ry, Tanssiteatteri Mobita/Dancon kannatusyhdistys ry, 
Tanssiteatteri Raatikko, Tanssiteatteri Rimpparemmi, Tanssiteatteri Hurjaruuth, Zodiak 
Presents ry, Hämeenlinnan Tanssin Tehdas ry, Balanssi Studiot, Myrskynsilmä ry, 
HaapalainenSuutariJääskö Dance Studios, Tanssiteatteri JazzPoint 
 
Henkilöjäsenet 
 
Jonna Aaltonen, Emilia Aho, Iiro Auterinen, Sinikka Gripenberg, Sami Hiltunen, Marko Kallela, 
Outi Kallinen, Sakari Karjalainen, Katja Keränen, JussiMikko Kesti, Terhi Kuokkanen, Marjo 
Kuusela, Veera Lamberg, Mikko Lampinen, Jarkko Lehmus, Elli Mäkilä, Heidi Masalin, Hannele 
Niiranen, Samuli Nordberg, Mari Omars, Favela Vera Ortiz, Hanna PajalaAssefa, Liisa Pentti, 
Elina Pirinen, Valtteri Raekallio, Liisa Risu, Sami Saikkonen, Pauliina Silvennoinen, Katri Soini, 
Marianna Stråhlmann, Virva Talonen, Ari Tenhula, Arja Tiili,  Satu Tujunen, Satu Tuomisto, 
Milla Virtanen, Raija Vuorio, Pia Karaspuro, Janina Rajakangas, Mirjam Linnanen, Ari 
Kauppila, Kimmo Kahra, Fred Baube, Antti Seppänen, Joonas Ahonen, Saara Moisio, Satu 
Silvanto, Eeva Muilu 
 
Kannatusjäsenet 
 
Tuomo Railo, Anu Karessuo 
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TOIMINNAN VAIKUTUKSISTA  
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 SISÄLLYS

 TANSSIN TALON VAIKUTUKSET

1. Yhteenvedot
• Yhteenveto Tanssin talon vaikutuksista palveluittain
• PESTE-analyysi Tanssin talon vaikutuksista
• Tanssin talon hyödyt Helsingin kaupunkikonsernille

2.  Tanssin talon vaikutukset
• Tanssiala
• Kaapelitehdas
• Länsisataman alue
• Helsingin kaupunki
• Valtakunnallinen ulottuvuus
• Kansainvälinen ulottuvuus

3.  Tanssin talon sidosryhmät

TILANNEKATSAUS TANSSIN KENTÄLLE

 • Tiivistelmä 
• Johdanto
• Julkisesti tuettu taidetanssi
 - VOS ryhmät ja tuotantokeskukset
 - Tanssin vapaa kenttä
 - Tanssiproduktiot
 - Tanssifestivaalit
 - Tanssin aluekeskukset ja kiertuetoiminta
 - Tanssin esitys- ja harjoitustilat
• Tanssitaiteilijat
 - Tanssitaiteilijat
 - Läänintaiteilijat
• Yleisöyhteistyö ja tanssi taiteen kentän ulkopuolella
• Tanssin monimuotoinen ammattilais- ja harrastustoiminta
 - Tanssialan järjestöt
 - Kilpatanssi 
 - Katutanssi
 - Kansantanssi
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 - Pari- ja seuratanssi
 - Lattareita salsasta sambaan
 - Kaupalliset tanssiryhmät
• Tanssin opiskelu
 - Tanssin ammattikoulutus
 - Tanssikoulut (kirjoittanut Tiina Timonen)
• Tanssi harrastuksena
 - Omakohtainen tanssiharrastus
 - Tanssiyleisöt
• Yhteenveto 
• Lähteet
 

  Liitteet
• Kooste selvityksen luvuista 
• Kaapelitehtaasta Tanssin talo:  
 tilannekatsaus ja Tanssin talon kyselyn tulokset
• Tanssin talon kysely tanssiryhmille ja –festivaaleille: tulokset
• Tanssin talon kysely tanssikouluille: tulokset 
• Tanssin talon kysely tanssin esitystiloja tarjoaville toimijoille: tulokset 



4

YHTEENVETO TANSSIN TALON 
VAIKUTUKSISTA PALVELUITTAIN  

Palvelu Kenelle Vaikutukset

Näyttämöt  Yleisö Tanssin saatavuus ja saavutettavuus  
   paranevat, katsomiskokemus laajenee ja  
   syvenee, ymmärrys lajia kohtaan kasvaa,  
   mahdollisuus live-taltiointeihin

  Tanssin ammattilaiset  Paremmat edellytykset ammatin  
   harjoittamiseen ja laadun kehittämiseen,  
   lisää yleisöä, suuremmat lipputulot,  
   paremmat toiminta- ja  
   kehitysmahdollisuudet, teosten  
   esitysperiodien piteneminen,  
   residenssimahdollisuus

  Festivaalit Laadukasta tilaa vuokrattavaksi,  
   mahdollisuus esitysten kierrättämiseen/ 
   yhteistuotantoihin, suuremmat yleisöt,  
   tuloksellisuuden paraneminen

  Harrastajat Katsomiskokemuksia,  
   esiintymismahdollisuuksia,  
   harrastuksen syveneminen

  Yritykset ja muut toimijat Laadukasta ja muuntuvaa tilaa  
   vuokrattavaksi, uusia kumppanuuksia 

Harjoitustilat ja Tanssin ammattilaiset Tilojen parempi saatavuus ja  
tilapankki  saavutettavuus, paremmat edellytykset  
   ammatin harjoittamiseen, parempi  
   työturvallisuus, residenssimahdollisuus,  
   näyttämön tehokas käyttö, ohjelmiston  
   vaikuttavuuden kasvu, kun harjoitustiloja  
   voidaan hyödyntää myös  
   yleisöyhteistyöhankkeissa

  Tanssikoulut Omien tilojen käyttöasteen  
   paraneminen,  yhteistyömahdollisuudet 

  Yleisö Paremmat edellytykset omakohtaisen  
   harrastuksen syventämiseen esim.  
   yleisöyhteistyöprojekteissa

Tapahtumatori  Tanssin ammattilaiset,  Mahdollisuus uudenlaisten tapahtumien 
  ryhmät, tanssikoulut,  tekemiseen ja kokemiseen sekä 
  harrastajat yllättäviin kohtaamisiin ja yhteistyön 
  Yritykset ja muut toimijat syntymiseen
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Tuotanto Yleisö Kansainvälinen, monipuolinen ja  
   laadukas, eri kohderyhmät ja erilaiset  
   osallistumisen muodot mahdollistava  
   ohjelmisto

  Tanssin ammattilaiset Ammatillinen tuki,  
   tuotantokumppanuudet, mahdollisuus  
   keskittyä taiteen tekemiseen ja ohjata  
   siihen enemmän resursseja,  
   kansainvälisyyden kehittyminen

  Festivaalit,  Valtakunnallisen kiertuetoiminnan 
  tanssin aluekeskukset,  kehittyminen, tanssin saatavuuden ja 
  Suomen teatterit,  saavutettavuuden paraneminen, 
  kulttuuritalot uudet kumppanuudet

  Yritykset ja muut toimijat Uusia taidepalveluja

Markkinointi Yleisö Tanssitietoisuuden ja tanssin  
   saavutettavuuden paraneminen

  Ohjelmistossa olevat  Lisäresurssi, lisää yleisöjä, tuotettu 
  tanssin ammattilaiset materiaali käytössä laajemmin teosten 
   myynnissä, alan tunnettuuden   
   lisääntyminen

  Tanssin toimijat, kulttuuritalot Yhteismarkkinoinnilla lisää yleisöjä

  Kaupunki Kaupunkibrändiin uusi, dynaaminen  
   ulottuvuus, houkuttelevuuden kasvu  
   matkailijoille

Välittäjätoimija  Tanssin ammattilaiset Osaamisen ja tuotteistamisen 
(=kokoaja, koordinaattori,   kehittyminen, verkostoituminen alan 
tulkki)  sisällä ja mahdollisten yhteistyötahojen 
   kanssa, lisää työllistymismahdollisuuksia  
   taiteen ja muille kentille 

  Valtakunnalliset verkostot  Verkostoituminen, yhteiset 
  (aluekeskukset , alan  tapahtumat ja hankekumppanuus 
  oppilaitokset, STOPP,  edistävät tietojenvaihtoa, uusien 
  Suomen teatterit,…) ideoiden, palveluiden ja  
   toiminnan syntymistä sekä vahvistavat  
   ammattitaitoa, taloudellinen  
   kumppanuus parantaa  
   toimintamahdollisuuksia  

  Elinkeinoelämä Uusia välineitä ja työtapoja työn  
   kehittämiseen, asiakaskohtaamisiin ja  
   työhyvinvoinnin edistämiseen
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  Yhteiskunta  Koulutettujen ammattilaisten  
   osaamisen parempi hyödyntäminen,  
   tanssikoulutukseen sijoitetuille varoille  
   parempi tuotto, tanssin potentiaalisten  
   terveys- ja hyvinvointivaikutusten  
   realisoituminen

Kohtaamispaikka Tanssin ammattilaiset  Lisää yleisöä, tanssin työyhteisön 
  (eri tanssilajit, kotimaiset/ syntyminen, uusia vaikutteita,  
  kansainväliset) taiteenalan kehitys, uudenlaiset 
   kumppanuudet

  Yleisö Monipuolisia elämyksiä ja kokemuksia,  
   odotushorisontin laajeneminen

Tanssin talo instituutiona Koko tanssin kenttä Vahvistaa tanssin tunnettuutta,  
   uskottavuutta ja yhteiskunnallista  
   asemaa sekä suomalaisen tanssitaiteen  
   kansainvälistä näkyvyyttä
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PESTE-analyysi Tanssin talon vaikutuksista*

Näkökulma Tanssitaiteen nykytila  Tanssin talon vaikutus

 
 

   politiikan marginaalissa   mahdollisuuksista taidemuotona ja 
   vailla riittäviä rakenteita  tanssilähtöisten palvelujen

 
   -taiteilijoiden potentiaali   sektoreilla 

 
   kiertävät ulkomailla, mikä   näkyvämmäksi 
   tarjoaa toistaiseksi vähän  
   käytetyn mahdollisuuden  
   esim. maabrändin  
   rakentamiseen 

 
   aliresursoitu  markkinointiresurssi, mikä tehostaa

 
 

   paljon työttömyyttä ja   hankkeet, koulutukset jne. lisäävät 
   lisääntyvää syrjäytymistä  toisaalta tanssitaiteilijoiden
     ammattitaitoa eri osaamisalueilla
     (esim. palvelujen tuotteistaminen)  
     ja toisaalta yleistä tietoisuutta  
     tanssitaiteen mahdollisuuksista, mikä  
     edesauttaa tanssijoiden työllistymistä  
     taiteen ja muille kentille

 
   tekniikkaa, erityisesti valo-,   mahdollisuus hyödyntää uusinta 
   ääni- ja videosuunnittelussa,   tekniikkaa 

 
   eivät tarjoa ajantasaista   lähetykset ja taltioinnit 
   tekniikkaa

 
   nähdään vähän, sillä live- 
   taltioinnit mahdollistavia  
   esiintymispaikkoja ei  
   juurikaan ole 
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   jotka tarjoavat säännöllistä   ammattilaiset ja harrastajat, eri 
   esitystoimintaa sekä harjoitus-   tanssilajit sekä kotimaisen ja 
   ja tapahtumatilaa, ei   kansainvälisen tanssin kentän 

 
   ympärille muodostuneita   risteävät, mikä mahdollistaa uudet 
   tanssikulttuureita, joilla ei   kumppanuudet ja taiteenlajin 
   ole yhteistä tilaa ja siten   kehittymisen 
   vuorovaikutusmahdollisuuksia 

 
   ekologisesti kestävä   joukkoliikennettä käyttäen, 
   taidemuoto, koska sen   hankkeessa noudatetaan 
   estetiikka perustuu enemmän   matalaenergiarakentamisohjeita ja 
   immateriaalisuudelle   kaupungin energiankulutustavoitteita, 
   (liike, valo ja ääni) kuin   minkä lisäksi suunnittelussa ja 
   rakennetuille ja vaihtuville   toteutuksessa käytetään 
   näyttämökuville   vähäpäästöisiä materiaaleja

*PESTE-analyysin avulla selvitetään jonkin ilmiön tai organisaation poliittista, ekonomista, 
sosiaalista, teknologista ja ekologista tilaa ja tulevaisuutta. Tässä analyysiä hyödynnetään 
arvioimaan tanssitaiteen nykytilaa ja tulevan Tanssin talon vaikutusta mainituista viidestä 
näkökulmasta.
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Tanssin talon hyödyt Helsingin kaupunkikonsernille

Toimija Mitä saa?

Kaapelitehdas vuokralaisineen Asiakasvirtojen kasvu, entistä monipuolisempi asiakaskunta,  
  uusia, osin yhteisiä tiloja, kokoontumispaikka, kasvavaa  
  synergiaa ja yhteistyömahdollisuuksia

Kulttuurikeskus Korkeatasoisia taidepalveluja kaupunkilaisille, Helsingin mallin  
  toteuttaja (esim. kaupunginosaprojektein), talojen  
  yhteistyökumppani ohjelmistotuotannossa ja -markkinoinnissa,  
  tilaresurssi, kulttuurikaveri-yhteistyö

Nuorisoasiainkeskus Kumppani palvelukehityksessä, palveluntarjoaja, tilaresurssi

Sosiaali- ja terveysvirasto Ammattitaitoisten tanssitaiteilijoiden välitys koulutuksiin,  
  kuntoutukseen, työpajoihin, hankkeisiin, kulttuurikaveri- 
  yhteistyö

Päiväkodit ja koulut Esityksiä, työpajoja

Helsingin markkinointi Oy Kumppani palvelukehityksessä, osaamisen ja verkostojen  
  jakaminen, tapahtumia

Helsingin kaupunginkanslian  Hankekumppani tanssijoiden työllistymistä edistävissä 
elinkeino-osasto hankkeissa, kumppani kaupunkibrändin kehittämisessä

Helsingin juhlaviikot Laadukasta esitystilaa, tuotantokumppani
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TANSSIN TALON VAIKUTUKSET

 Tanssiala

- Tanssin talon suurin lupaus ja sitä myötä myös keskeisimmät vaikutukset syntyvät kohtaa-
misesta: ennen kaikkea tanssin ja yleisön, ammattilaisten ja harrastajien, mutta myös eri 
tanssilajien ja kotimaisen ja kansainvälisen tanssin kentän entistä paremmasta verkostoi-
tumisesta.

- Tanssin talon taustalla on tanssin ammattilaisten määrän kasvu ja toisaalta tanssin ja ylei-
sön kohtaamisia mahdollistavien rakenteiden vähäisyys. Tanssialan koulutus on vakiintunut 
osaksi suomalaista taideopetusta. Taiteen perusopetuksen piirissä tanssi on toiseksi suosi-
tuin laji ja tanssin ammattilaisia valmistuu vuosittain useita kymmeniä. Riittävien rakentei-
den puuttuessa tanssialan ammattilaisten taiteellinen ja yhteiskunnallinen potentiaali 
jää huomattavaan vajaakäyttöön. 

- Tanssin talo on tanssin kentälle tila-, tuotanto- ja markkinointiresurssi, joka mahdollistaa 
entistä paremmin tanssitaiteilijoiden ja -ryhmien keskittymisen omaan vahvuusalueeseen-
sa taiteellisen sisällön luomiseen. Resursseja vapautuu myös taiteellisen henkilökunnan 
palkkaamiseen. Lisäksi Tanssin talo koordinoi tanssin kentällä erilaisia palveluita mento-
roinnista taiteilijavälitykseen, jotka kaikki edesauttavat tanssitaiteilijoiden työllistymistä.

- Vaikka tanssitaiteen tarjonta on ammattilaiskentän kasvaessa lisääntynyt, sen valtakun-
nallinen saatavuus ja saavutettavuus on muita taiteenlajeja vähäisempää. Helsingissä 
eikä koko Suomessa ei ole nykytanssin kantaesityksiä tarjoavan ja hyvin pienen katsomon 
omaavan Zodiak – Uuden tanssin keskuksen lisäksi näyttämöä, jossa on säännöllisesti mah-
dollisuus nähdä tanssia useana iltana viikossa. Tanssin talo tuo suomalaista ja kansain-
välistä tanssia aivan uudella tavalla yleisön nähtäväksi. Talon tanssiesityksiin odotetaan 
150 000 katsojaa vuosittain, myös aivan uutta tanssiyleisöä. Vuonna 2013 julkisesti tuettua 
taidetanssilla oli yhteensä 429 999 katsojaa, mikä on suunnilleen yhtä paljon kuin mitä Veik-
kausliigan peleissä kävi yleisöä

- Tanssin talon mahdollistama nykyistä säännöllisempi tanssin esitystoiminta mahdollistaa 
yleisömäärien ja samalla lipputulojen kasvun. Tämänhetkisten laskelmien mukaan Tans-
sin talo tuottaa vuosittain lipputuloja talossa vieraileville ryhmille yhteensä yli 2 miljoonaa 
euroa. Tämä vahvistaa huomattavasti tanssin kentän rahoituspohjaa ja parantaa osaltaan 
tanssiryhmien toimintaedellytyksiä ja kehitysmahdollisuuksia. Asiantuntevan tanssiyleisön 
kasvu on edellytys tanssin kehitykselle myös taiteen lajina. 

- Tanssi on suosittu harrastus, sillä jopa 37 prosenttia suomalaisista on joskus harrastanut 
tanssia (SVT 2002). Aktiivisesti tanssitunnilla käyviä suomalaisia on suunnilleen yhtä paljon 
kuin jotakin musiikki-instrumenttia soittavia (Special Eurobarometer 399 2013). Tanssi on 
näin ollen yksi suosituimpia omakohtaisia kulttuuriharrastuksia. Harrastajille Tanssin talo 
tarjoaa kiinnostavia esityksiä ja tapahtumia, joista monissa on myös mahdollisuus aktii-
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viseen omaan osallistumiseen, sekä harjoitustilaa. Yleisöyhteistyöprojekteissa aiemmin 
tanssia harrastamattomien on mahdollisuus päästä kokemaan tanssi omassa kehossaan tai 
alaan jo vihkiytyneiden syventää kokemustaan. 

- Tanssin talon ohjelmistosuunnittelussa huomioidaan erilaiset yleisöt esimerkiksi rakenta-
malla erilaisia esitysperiodeja ja hyvin brändättyjä konsepteja, muun muassa festivaaleja. 
Vapaamuotoisempi, toimijoiden itsensä järjestämä tanssiohjelma houkuttelee paikalle 
muitakin kuin vakiintunutta tanssiyleisöä. Tanssin alan vankan yleisöyhteistyöosaamisen 
pohjalta rakennetaan ohjelmia, jotka tavoittavat suuren yleisön lisäksi eri ikäkausia lapsista 
vanhuksiin ja erityisryhmiä. 

- Länsimetron valmistumisen myötä yhä useammalla pääkaupunkiseudun asukkaalla on 
suora yhteys Ruoholahteen ja Tanssin taloon. Tutkimusten (Cantell 2003, Mustonen 2015) 
mukaan tanssin harrastajia on runsaasti pääkaupunkiseudun ulkopuolellakin ja he ovat 
myös valmiita matkustamaan pidempiäkin matkoja päästäkseen katsomaan laadukasta 
tanssia. 

- Niukoista resursseista johtuen tanssin alalla vallitsee ”pienellä tekemisen kulttuuri”, jolloin 
esimerkiksi markkinointiin ei ole mahdollista satsata riittävästi. Tutkimuksessa (Cantell 
2003) on kuitenkin osoitettu, että markkinointia vahvistamalla tanssin on mahdollista 
houkutella laajempia yleisöjä, erityisesti nuoren katsojakunnan joukosta. Ammattimai-
sesti hoidettu markkinointiviestintä hyödyttää talossa esiintyviä ryhmiä myös vierailun 
jälkeen, sillä ne voivat hyödyntää talossa tuotettuja markkinointimateriaaleja teostensa 
myynnissä eteenpäin. Kaiken kaikkiaan Tanssin talo tuo tanssille uudenlaista näkyvyyttä, 
mikä heijastuu yleisen tietoisuuden tason nousun kautta myös yleisömääriin. 

- Tanssin talo on avoin eri tanssilajeille. Sen näyttämöohjelmistoon kuuluu useita eri tanssi-
lajeja, minkä lisäksi Tanssin talo kutsuu eri tanssiyhteisöjä järjestämään tiloissaan tapah-
tumia lavatansseista salsabileisiin ja breakdance-battleihin. Eri tanssilajien kohtaaminen 
synnyttää parhaimmillaan uudenlaista taidetta, mikä kiinnostaa myös suurta yleisöä. Kiin-
nostavia ja runsaasti yleisöä kerääviä esimerkkejä on jo nähty, kun kilpatanssi on kohdannut 
nykytanssin tai katutanssi baletin. Tanssin talon tekemässä kyselyssä tuleva tila- ja toimin-
takokonaisuus on herättänyt laajasti kiinnostusta eri tanssilajien edustajien keskuudessa. 
Kaikkien tunnetuimpien tanssilajien (baletti, nykytanssi, jazz- ja showtanssi, tanssiteatteri, 
katutanssi, kilpatanssi, flamenco, kansantanssi, salsa, steppi ja pari-/seuratanssi) edusta-
jat ovat ilmaisseet halukkuuttaan yhteistyöhön ja esittäneet konkreettisia toiveita Tanssin 
taloon liittyen, jotka on myös huomioitu toiminnan suunnittelussa.

- Tanssin talo mahdollistaa tanssiesitysten live-taltionnit ja suorat lähetykset. Tätä kautta 
talon tanssitarjonnasta pääsevät nauttimaan myös muut kuin live-yleisö ja medianäkyvyy-
den ansiosta yleinen tanssitietoisuus laajenee. Teatterimuseo on kiinnostunut tekemään 
Tanssin talolle taltiointisuunnitelman (Kallio 18.2.2015), mikä mahdollistaa tanssin ajankoh-
taisten virtausten systemaattisen taltioinnin ja hyödyntämisen tutkimus- ja koulutuskäy-
tössä.  

- Tanssia hyödynnetään jo nyt muilla aloilla, esimerkiksi kuntoutuksessa ja työhyvinvoinnin 
edistäjänä. Tanssitaiteilijat ovat myös muita taiteilijoita aktiivisempia toimimaan sovelta-
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van taiteen alueella (Rensujeff 2014). Taiteen hyödyntäminen muilla aloilla on nosteessa 
ja tuoreita onnistuneita esimerkkejä on tarjonnut esimerkiksi Taideyliopiston ja Helsingin 
kaupungin yhteinen Helsinki Creates Works -hanke. Tällä sektorilla onkin paljon mahdol-
lisuuksia, mutta myös haasteita, joista yksi on asiantuntevan välittäjätahon puuttuminen 
taiteilijoiden ja yritysten/julkisen sektorin toimijoiden välillä. Tanssin talolle on suunniteltu 
tällaista välittäjän roolia. Tanssilähtöisten palvelujen ja näistä hyötyvien asiakkaiden pa-
rempi kohtaaminen hyödyttää tanssin kenttää ja sillä on onnistuessaan myös laajempaa 
hyvinvointivaikutusta. Esimerkiksi tanssin hyödyistä Parkinson-potilaille on kansainvälistä 
tutkimusnäyttöä (ks. http://www.danceforparkinsons.org/press).

- Tanssin talo tulee vaikuttamaan positiivisesti suomalaisen tanssin kentän kansainvälis-
tymiseen tuotantojen ja hankkeiden kautta. Kansainväliset vierailut lisäävät niin tanssin 
ammattilaisten kuin yleisönkin tanssitietämystä, millä on positiivinen vaikutus tanssin 
kehitykseen taiteenalana. Vierailujen ja hankkeiden kautta syntyvät verkostot edesauttavat 
myös kotimaisen tanssin esiintymisiä ulkomailla. Kiertueet ulkomailla ovat monelle ryhmäl-
le välttämätön osa toimeentuloa ja ulkomaanvierailutoiminnan kasvattaminen hyödyttää 
koko kenttää. Kansainväliset hankkeet ja ulkomaisten teosten tuominen suomalaisten 
nähtäville edellyttävät riittävää rahoitusta, jota haetaan monesta eri lähteestä.

- Tanssin talon tarjoamat palvelut hyödyttävät tanssin kenttää laajasti. Erityisesti valtion-
osuusjärjestelmän ja muun vakituisen toimintarahoituksen piirissä olevilla toimijoilla on 
resursseja tuottaa teoksia Tanssin taloon, mutta Tanssin talo haluaa tarjota mahdollisuuden 
myös tuoreille ryhmille ja työryhmille tuottaa esityksiä tiloihinsa erilaisin yhteistyösopimuk-
sin, esimerkiksi Zodiakin kanssa. Tilojen muunneltavuus ja riittävä tekninen henkilökunta 
mahdollistavat hyvin erilaisten teosten esittämisen tiiviillä aikatauluilla. Tanssin talon 
osaamiskeskus auttaa myös yksittäisiä tanssitaiteilijoita esimerkiksi tuottamalla ja koordi-
noimalla mentorointi- ja koulutuspalveluja. Tanssitaiteilijoilla ja -ryhmillä on mahdollisuus 
myös residenssiin Tanssin talossa. Tanssin talo on hankkeiden kautta kumppani usealle 
tanssin järjestökentän toimijalle.

- Tanssin VOS-toimijat ovat kiinnostuneita tuottamaan yhdessä Tanssin talon kanssa palve-
luita. Tanssin talon yhteyteen muodostuu näin valtakunnallinen tanssiosaamisen verkos-
to, joka on hyvin koordinoituna enemmän kuin osiensa summa. Tämä edellyttää toiminnan 
avoimuutta ja läpinäkyvyyttä, mitkä ovatkin olleet Tanssin talo -hankkeen toiminnan kulma-
kiviä.

- Tanssin kotimaiseen kiertuetoimintaan liittyy riittävien rakenteiden ja rahoituksen puuttu-
essa monia haasteita. Aluekeskusten resurssit eivät riitä kiertuetoiminnan valtakunnalli-
seen organisoimiseen, joten Tanssin talo on ryhtynyt edistämään tanssin kiertuetoimintaa 
yhdessä Suomen Teatterit ry:n jäsenteattereiden kanssa. Kiertuetoiminnan koordinoinnin 
lisäksi Tanssin talo tarjoaa valmistuessaan laadukasta esiintymistilaa Helsingissä muualla 
Suomessa toimiville ryhmille. 

- Tanssin talon valmistumien jälkeen muille helsinkiläisille näyttämöille, joiden ohjelmistossa 
tanssi on keskeisessä osassa, riittää yhä tulijoita. Tanssin talon tekemän kyselyn perusteella 
nyt käytössä oleviin tiloihin on enemmän tulijoita kuin voidaan ottaa, joko tanssijoita tai 
muiden taiteen alojen edustajia. Tämä koskee myös Aleksanterin teatteria, jonka näyttämöä 
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on vaikea saada remontoimallakaan vastaamaan tanssitaiteen erityistarpeita. Aleksanterin 
teatteri ja useat muut tilatoimijat ovat kiinnostuneita yhteistyöstä Tanssin talon kanssa. 
Yhteistyö on jo käynnistynyt joidenkin Helsingin kulttuurikeskuksen yksiköiden kanssa. 

- Tanssin talon tekemän kyselyyn vastanneet tanssifestivaalit pääkaupunkiseudulta, Tampe-
reelta ja Kuopiosta toivoivat Tanssin talolta erityisesti yhteismarkkinointia, yhteistuotantoja 
ja palvelujen kehittämistä yhdessä. Esityksiä voidaan kierrättää maakunnissa tapahtuvien 
festivaalien kanssa. Pääkaupungin tanssifestivaaleista esimerkiksi tänäkin vuonna loppuun-
myydylle Sivuaskel/Side Step -festivaalille Tanssin talon uudet tilat antavat mahdollisuuden 
tarjota esityksiä yhä laajemmalle yleisölle. 

- Tanssin talon tekemän kyselyn mukaan helsinkiläiset tanssikoulut ovat kiinnostuneet 
erityisesti markkinointiyhteistyöstä, tilanvuokrauksesta ja yhteistuotannoista Tanssin talon 
kanssa. Viisi suurta tanssikoulua on jo nyt mukana Tanssin talon tilapankki-hankkeessa, 
jonka avulla tanssin harjoitustilat saadaan jatkossa entistä tehokkaammin tanssin toimi-
joiden käyttöön. Samalla rakentuu tulevan Tanssin talon tilanvarausjärjestelmä, joka tulee 
kattamaan Kaapelitehtaalla sijaitsevien talon omien salien lisäksi hyvätasoisia tanssin har-
joitustiloja ympäri Helsinkiä. Tanssin talo tulee siis ratkaisemaan tanssin harjoitustiloihin 
liittyviä haasteita omaa kokoaan laajemmin. 

- Laajimman tanssiyleisöstä tehdyn tutkimuksen (Cantell 2003) mukaan monella tanssin 
katsojalla on myös omakohtaista tanssiharrastustaustaa. Tanssikoulujen ja muiden tans-
siyhteisöjen (esim. salsaskene, lavatanssiharrastajat, katutanssijat) kanssa tehtävällä 
yhteistyöllä tavoitellaan myös sitä, että yhä useampi harrastaja löytäisi tiensä tanssiesi-
tysten yleisöksi.  Tanssikouluille ja -yhteisöille tarjotaan tilojen ja yhteisten tuotantojen 
markkinoinnin lisäksi mahdollisuutta esimerkiksi henkilökunnan täydennyskoulutukseen ja 
tietojen vaihtoon, mikä vahvistaa ammattimaista työskentelyotetta tanssin kentällä. 

- Kansainväliset esimerkit antavat viitteitä siitä, että Tanssin talon tuoma institutionaalinen 
asema tuo alalle näkyvyyttä ja uskottavuutta sekä parantaa tätä kautta kehitysnäkymiä 
(esim. Sutinen 26.2.2015). Tanssitarjonnan vakiintuminen ja keskittyminen tanssin maa-
merkkeihin esimerkiksi muissa Pohjoismaissa on lisännyt kiinnostusta tanssia kohtaan, 
kasvattanut tanssiyleisöjä ja nostanut alan yhteiskunnallista arvostusta.

- Tanssin talon lupausten lunastaminen edellyttää tilaratkaisun lisäksi riittävää toiminta- ja 
hankerahoitusta. Toimintarahoituksen suhteen katseet kohdistuvat ensi sijassa Helsingin 
kaupunkiin ja valtioon, hankerahoitusta haetaan laajasti säätiöiltä ja kotimaisilta ja euroop-
palaisilta rahastoilta.

- Tanssin talon verkostomaisessa toimintamallissa hyödynnetään myös alan nykyistä rahoi-
tusta esimerkiksi siten, että Zodiak – Uuden tanssin keskuksen edustaja tuo oman panok-
sensa talon sisältötiimiin, samoin vaihtuva kotimaisen tanssiryhmän/-keskuksen edustaja. 
Myös Tanssin talon sisältöä tuotetaan osin nykyisen rahoituksen turvin, kun talossa esiinty-
vät ryhmät tuottavat taloon ohjelmaa osin omalla rahoituksellaan. 

- Tanssin talon tilavuokrat on liiketoimintasuunnitelmassa laskettu sellaiselle tasolle, että 
tanssin kentän toimijoille on taloudellisesti mahdollista, vaikkakin niukoista resursseista 
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johtuen yhä jossain määrin haastavaa vuokrata niitä. Yhteistuotannoissa vuokraa ei peritä, 
vaan lipputulot jaetaan, mikä mahdollistaa taloudellisesti heikoimmillekin tekijöille talossa 
toimimisen. Tällainen toimintatapa edellyttää Tanssin talolta riskinkantokykyä. 

- Tanssin talon rahoitusta ei voida nipistää muilta tanssin kentän toimijoilta. Kenttä on jo 
nyt vahvasti aliresursoitu ja rahoituksessa huomattavasti monia muita taiteenlajeja jäljes-
sä. Jos Tanssin talon tulo edellyttää leikkauksia muiden tanssin toimijoiden rahoituksessa, 
hankkeeseen on turha ryhtyä, se ei silloin palvele tarkoitustaan.

- Monista positiivisista vaikutuksistaan huolimatta Tanssin talo ei ole ratkaisu kaikkiin 
tanssin kentän ongelmiin. Uudet esitystilat ja lisäys harjoitustiloissa eivät itsessään tuo 
ratkaisua esimerkiksi harjoitusperiodien lyhyydestä johtuviin haasteisiin. Avoimuudesta 
huolimatta kaikki kentän toimijat eivät mahdu tuottamaan teoksia Tanssin taloon. Kaikki 
freelance-toimijat eivät työllisty, vaikka esiintymismahdollisuuksia ja muita työmahdolli-
suuksia esimerkiksi soveltavan taiteen projekteissa olisi entistä enemmän. Tanssin talo aut-
taa kuitenkin monenlaisin, osin jo käynnissä olevin projektein tanssin kenttää auttamaan 
itseään, mikä edesauttaa tanssin taiteellisen ja yhteiskunnallisen potentiaalin realisoitu-
mista muun muassa edellä mainituin tavoin.

  Kaapelitehdas

- Tanssin talon tulo Kaapelitehtaalle on suurin strateginen muutos kulttuuritehtaan olemas-
sa olon ajalta, joka tuo mukanaan uusien mahdollisuuksien lisäksi myös joitain haasteita. 
Tanssin talon mukanaan tuoma lisäys Kaapelitehtaan kävijämääriin saattaa näkyä myös 
muiden yleisöpalveluja tarjoavien toimijoiden, esimerkiksi museoiden, ravintolan ja tanssi-
keskusten, asiakasvirtojen kasvuna. Mahdollisuuksien muuttuminen todellisuudeksi edel-
lyttää hyvää yhteistyötä, mitä on jo aloitettukin. Yhteistyötä edellyttää ja myös väistämättä 
lisää suunnitelma tehdä Tanssin talon aulasta yhteinen tehtaalla toimivien museoiden 
kanssa. Tanssin talon yhteydessä toimiva iltaravintola taas tarjoaa kokoontumispaikan ta-
lossa työskenteleville ja siinä vieraileville sekä mahdollisesti esiintymistilaisuuksia tehtaalla 
harjoitteleville bändeille.

- Tanssin talon tekemän kyselyn mukaan Kaapelitehtaan toimijat, erityisesti taide- ja kulttuu-
rialalla työskentelevät, suhtautuvat Tanssin talon tuloon positiivisesti ja ovat kiinnostuneita 
laaja-alaisesta, taiteen raja-aidat ylittävästä yhteistyöstä. Koska osalle toimijoista Kaape-
litehdas on nimenomaan työpaikka, muutama toimija on kuitenkin huolissaan työrauhasta, 
jokunen myös omien tilojen menettämisestä. Kun Kaapelitehtaalta vapautuvia tiloja vuok-
rataan jatkossa ensi sijassa tanssin toimijoille, muiden alojen toimijoille tästä saattaa koitua 
jonkinlaista haittaa. Tosin tällä hetkellä Helsingissä on runsaasti tyhjää toimistotilaa tar-
jolla, sen sijaan taiteilijoille sopivista, riittävän edullisista työskentelytiloista on aina pulaa. 
Joka tapauksessa Kaapelitehtaan kaksoisrooli toisaalta tapahtumakeskuksena ja toisaalta 
työrauhan tarjoajana pitää ottaa huomioon Tanssin taloa suunniteltaessa. 

- Yksi haaste liittyy brändinhallintaan: Kaapelitehtaan ja Tanssin talon brändien tulee olla 
toisaalta riittävästi toisistaan erottuvat ja toisaalta toisiaan tukevat kasvaakseen rinta rinnan. 
Myös tanssin toimijat toivovat kyselyvastauksissa tietynlaisen ”raffiuden” säilyttämistä. 
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- Erottautumista koskeva haaste liittyy myös Zodiakiin ja Tanssin taloon: Tanssin talo ei ole 
Zodiakin laajennus, vaan ohjelmistoprofiililtaan huomattavasti tätä laajempi. Työnjakoa on 
jo mietitty: kun Zodiak työskentelee freelance-taiteilijoiden kanssa ja tukena, Tanssin talon 
esitystoiminnan yhteistyökumppanina olisivat luontevasti tanssiryhmät.

- Muista Kaapelitehtaan tanssialan organisaatioista Tanssiteatteri Hurjaruuthia huolettaa 
Pannuhallin mahdollinen poistuminen heidän käytöstään sellaisena kuin se nyt on. Pannu-
halli tuleekin Tanssin taloon liittyvän remontin yhteydessä muuttamaan muotoaan, toisaal-
ta uudisrakennus tarjoaa uuden, entistä suuremman tilan tanssin toimijoiden käyttöön. 
Sirkuksen tekniset vaatimuksen huomioidaan esitystilojen ja uudisrakennuksen harjoitusti-
lojen suunnittelussa. 

- Kaapelitehtaalla ei ole tehty kävijätutkimuksia, joissa olisi kartoitettu, mistä tehtaan kävijät 
tulevat. Henkilökunnan esittämien arvioiden mukaan eniten lähialueen asukkaat hyödyntä-
vät työväenopiston palveluita. Toisaalta alueen koulut hyödyntävät museoiden ja esimerkik-
si Tanssiteatteri Hurjaruuth on työskennellyt lähialueen asukkaiden kanssa. Kaiken kaik-
kiaan Kaapelitehdas ei silti ole mitenkään leimallisesti oman alueensa kulttuuritalo, vaan 
palvelee laajempaa asiakaskuntaa. Tanssin talo saattaa entisestään monipuolistaa Kaape-
litehtaan asiakaskuntaa. Sen sijaan nykyisten suunnitelmien valossa ei tunnu realistiselta, 
että se suorastaan ajaisi joitakin nykyisiä kävijöitä pois. Kaapelitehtaan monipuolisissa 
tapahtumissa tatuointimessuista taidevälitykseen käy vuosittain noin 230 000 kävijää, jotka 
tulevat myös jatkossa mahtumaan tiloihin.

  Länsisataman alue

- Osaksi kantakaupunkia rakentuva Länsisataman alue on Helsingin suurimpia aluerakennus-
projekteja. Rakentaminen alkoi Ruoholahdesta, nyt rakennetaan Jätkäsaarta ja viimeiseksi 
Hernesaaren alueelle. Vuoteen 2030 mennessä alueelle tulee 24 000 asukasta ja 10 000 työ-
paikkaa, minkä lisäksi alueen kautta arvellaan kulkevan 62 miljoonaa matkustajaa vuodessa 
(Helsingin kaupunginkanslia 23.10.2014) Jätkäsaareen suunnitellun 350 m2:n monitoimitilan 
ja gallerian lisäksi tarvitaan muita kulttuuripalveluja, mihin tarpeeseen Tanssin talo osana 
Kaapelitehtaan kokonaisuutta merkittävällä tavalla vastaa. Ei-kieleen sidottuna taidemuo-
tona tanssin tarjonta kiinnostaa asukkaiden lisäksi alueelle saapuvia turisteja.

- Tanssin talon Länsisataman alueella koordinoimat kaupunginosaprojektit voivat osaltaan 
edesauttaa positiivisen identiteetin muodostumista uusille asuinalueille sekä lisätä yhteen-
kuuluvuuden tunnetta eri väestönryhmien kesken. Onnistuneet asukkaiden kanssa tehtävät 
hankkeet edellyttävät huolellista suunnittelua ja herkkää työotetta. Tanssin toimijoilla on 
jo kokemusta kaupunginosaprojekteista ja näyttöä onnistumisesta. Tanssin talo voikin olla 
keskeinen Helsingin mallin toteuttaja yhteistyössä tanssin eri toimijoiden kanssa.

- Alueen yrityksille Tanssin talo saattaa tuoda jonkin verran uutta asiakaskuntaa. Tanssin 
talon yritysvaikutuksia ei kuitenkaan tässä kartoituksessa ole tutkittu. Sen sijaan Helsingin 
kaupungin elinkeino-osasto pyrkii laatimaan selvityksen Tanssin talon elinkeinovaikutuk-
sista. Tässä vaiheessa voitaneen kuitenkin sanoa, että Tanssin talon keskeiset vaikutukset 
liittyvät alueen yrityselämän sijaan ensi sijassa tanssin kentän kehittymiseen, millä voi-
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daan alan toiminnan volyymin kasvun myötä nähdä olevan jonkin verran myös elinkeino-
poliittista vaikutusta, esimerkiksi tanssijoiden paremman työllistymisen ja tanssilähtöisten 
palvelujen monipuolisemman hyödyntämisen myötä.

 Helsingin kaupunki

- Tanssin talon tarjonnasta tulevat hyötymään niin Helsingin asukkaat kuin kotimaiset ja 
ulkomaiset matkailijat. Yksityishenkilöiden lisäksi Tanssin talo voi yhteistyössä kaupungin 
virastojen kanssa tarjota palveluja erilaisille asukasryhmille lapsista ja nuorista senioreihin 
ja erityisryhmiin. 

- Tanssin talo yksin ei tee Helsingistä matkailijoiden ykköskohdetta, mutta on yhdessä 
kaupungin kiinnostavan tapahtumatarjonnan sekä uusien ja vanhojen kulttuurilaitosten 
toiminnan kanssa rakentamassa Helsingistä kuvaa dynaamisena kaupunkikeskuksena. 
Tutkimusten (ks. Linko 2013) mukaan maailman kiinnostavimmille kulttuurikeskittymille Ta-
ten Modernista Bilbaon Guggenheimiin on tyypillistä vahva juurtuminen paikallisyhteisöön 
sekä paikallisen, valtakunnallisen ja kansainvälisen ulottuvuuden luonteva yhdistäminen. 
Tähän Tanssin talokin kaikessa toiminnassaan pyrkii.

- Helsingin kaupungin virastoista kulttuurikeskus on luonteva palveluyhteistyökumppani. 
Yhteistyötä tehdäänkin jo esimerkiksi Annantalolla, jossa on työskennellyt ja tulee työsken-
telemään residenssitaiteilija tanssin alalta. Kulttuurikeskus Caisa on jatkossa kiinnostunut 
hyödyntämään periodimaisesti Tanssin talon tiloja. Kulttuurikeskus Caisa ja Tanssin talo 
jakavat tavoitteen ulkomaalaistaustaustaisten tanssin ammattilaisten paremmasta integ-
roitumista suomalaiseen tanssin kenttään. 

- Nuorisoasiainkeskus näkee Tanssin talon vahvana kumppanina esimerkiksi keskusta-
alueen nuorten palvelujen kehittämisen kannalta ja on kiinnostunut Tanssin talon osaami-
sen  hyödyntämisestä. Tanssin taloon on mahdollista järjestää esimerkiksi Glorian nykyisiä 
toimintoja. (Mielonen 13.1.2015) Tanssin talo ja Nuorisoasiankeskus tekevät jo yhteistyötä 
esimerkiksi tilapankkihankkeessa. 

- Päiväkodeille ja kouluille Tanssin talo mahdollistaa esitystarjonnan lisäksi tanssialan työ-
pajatoiminnan laajan kirjon yhteistyössä Teatterimuseon ja tanssin alan toimijoiden kanssa. 
Lapsille ja nuorille suunnatun tanssitoiminnan saavutettavuus paranee, kun Tanssin talo 
verkottaa palveluiden tuottajia, koordinoi toimintaa ja panostaa tiedotukseen. 

- Sosiaali- ja terveysvirastossa tanssia on jo hyödynnetty esimerkiksi kulttuurisessa vanhus-
työssä ja tanssin alalta löytyy useita tekijöitä, joilla on kiinnostusta ja taitoa sosiaali- ja ter-
veyssektorilla toimimiseen. Tanssin talo auttaa välittäjäorganisaationa sektorin toimijoita 
löytämään tarpeisiinsa sopivan tanssitaiteilijan ja vastaavasti tanssitaiteilijaa oikean 
asiakkaan luo. Tämä edellyttää tietoisuuden lisäämistä tanssin hyvinvointivaikutuksista, 
mitä työtä Tanssin talo tekee yhdessä Tanssin tiedotuskeskuksen kanssa. 

- Helsingin markkinointi Oy (ent. Helsingin matkailu Oy) on kiinnostunut jakamaan Tanssin 
talon kanssa osaamista, tietoa ja verkostoja. Tanssia voidaan liittää osaksi kaupungin jär-
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jestämiä tapahtumia (Becker & Machere 13.8.2013). Yhteistä markkinointia on syytä kohdis-
taa esimerkiksi kaupunkiin saapuville risteilymatkustajille. Kaapelitehtaalla toimiva Tanssin 
talo asettuu myös osaksi merellisen Helsingin kehittämistä, sijaitseehan se metro-meri-sol-
mipisteessä (ks. Helsingin yleiskaava 22.5.2013). Kaapelitehtaalla on oma laiturinsa, mikä 
mahdollistaa Tanssin talolle saapumisen veneellä, vaikkapa Kauppatorilta tai Hernesaaren 
risteilijäsatamasta.

- Tanssin talon ja Tero Saarinen Companyn teettämässä tutkimuksessa kaksi kolmesta haas-
tatellusta matkailijasta haluaisi käydä katsomassa tanssia Helsingissä. Vastaajien kiin-
nostusta tanssin katsomiseen lisäsi esityspaikan sijainti keskustassa tai lähellä keskustaa 
ja esimerkiksi tutustuminen markkinointimateriaaliin (flyer)(Mustonen 2013). Matkailijoiden 
kiinnostus avaa mahdollisuuksia myös kesäaikaan tapahtuvan esitystoiminnan kehittämi-
seen. Tanssin talon satsaus tanssin markkinointiin helpottaa matkailijoiden tavoittamista. 

- Matkailualan ja toisaalta myös paikallisten yritysten tarpeisiin Tanssin talo kehittää esitys- 
ja tapahtumapaketteja, tarjoaa tilojaan (erityisesti aula- ja ravintolatilat) sekä tanssiläh-
töisiä hyvinvointipalveluja. 

- Helsingin kaupungikanslian elinkeino-osastoa Tanssin talo kiinnostaa erityisesti kau-
punkibrändin kehittymisen ja tanssitaiteilijoiden työllistymisen näkökulmasta (Seitsara 
11.2.2015). Tanssia on mahdollista hyödyntää matkailualan lisäksi myös monilla muilla aloilla 
liikunta- ja hyvinvointialasta elokuva- ja pelialaan. Tämän potentiaalin hyödyntäminen 
edellyttää, samoin kuin sosiaali- ja terveyssektorilla, tietoisuuden lisäämistä tanssin mah-
dollisuuksista.

- Helsingin juhlaviikoille Tanssin talo tarjoaa kipeästi kaivattua korkealuokkaista esitystilaa. 
Juhlaviikot on jo alustavasti sitoutunut vuokraamaan Tanssin talon tiloja. Myös laajempaan 
yhteistyöhön on mahdollisuuksia ja halukkuutta. 

 Valtakunnallinen ulottuvuus

- Tanssin talosta tulee suomalaisen tanssin valtakunnallinen keskus. Se kokoaa yhteen 
tanssin aluekeskukset, VOS-toimijat, tanssiryhmät ja yksittäiset tanssitaiteilijat. Syntyvä 
verkosto hyödyttää suomalaista tanssin kenttää kokonaisuudessaan muun muassa edis-
tämällä kiertuetoimintaa, mahdollistamalla residenssejä ja toimimalla tanssialan osaa-
miskeskuksena. Tanssin alan toimijoiden lisäksi Tanssin talo toimii yhteistyökumppanina 
kaupunginteattereille, joiden kanssa on jo toteutettu yhteinen, suuren suosion saavuttanut 
tanssiesityskiertue.

- Tanssin talon -sateenvarjon alla käydään monipuolista tietojen, taitojen ja osaamisen 
vaihtoa erilaisissa hankkeissa ja tapahtumissa. Hyviksi osoittautuneita toimintamalleja 
esimerkiksi yleisöyhteistyön alalta levitetään ja jalkautetaan ympäri Suomen.  Yksi yh-
teistyöfoorumi on marraskuussa 2015 ensimmäistä kertaa järjestettävä valtakunnallinen 
Kiertoliike-tapahtuma, joka kerää yhteen tanssialan eri toimijat, sidosryhmät ja rahoitta-
jat keskustelemaan kulloinkin ajankohtaisista alan kysymyksistä jonkin tanssifestivaalin 
yhteyteen. Yhteiset kokoontumiset tuovat festivaaleille lisää yleisöä sekä välittävät tietoa 
ja rakentavat verkostoja paitsi tanssialan sisällä myös alan toimijoiden, sidosryhmien ja 
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rahoittajien kesken. Verkostojen rakentaminen ja asioiden jakaminen keskustelujen kautta 
edesauttavat uusien ideoiden ja toiminnan syntymistä sekä vaikuttavat parhaimmillaan 
positiivisesti usein yksin puurtavien freelance-taiteilijoiden työssä jaksamiseen. 

- Esitystoiminnan puitteiden parantamisen lisäksi laaja toimijoiden välinen yhteistyö edistää 
Tanssin talon keskeistä tavoitetta kasvattaa tanssitaiteilijoiden työllisyysastetta. Tanssi-
taiteilijoiden paremmasta työllistymisestä hyötyvät niin valtio kuin kunnatkin, kun tanssi-
koulutukseen laitetuista resursseista saadaan tätä kautta parempi tuotto. Samalla luodaan 
edellytykset oikaista kehitys, jossa tanssitaiteilijoiden lisääntyvä syrjäytyminen tuo kuluja 
myös yhteiskunnalle.

- Tutkimuksessa (Sorjonen 2013) on osoitettu tanssin VOS-toimijoiden pystyvän hyödyntä-
mään niille osoitettua lisätukea tehokkaasti. Näin ollen tanssin tukemisen voidaan nähdä 
olevan myös veronmaksajan näkökulmasta perusteltua. Suomen teatterit ry:n Taloustutki-
muksella teettämän tutkimuksen mukaan 75 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että 
yhteiskunnan pitäisi tukea näyttämötaidetta yhtä paljon kuin nykyisin tai nykyistä enem-
män (Suomen Teatterit 2012).  

- Tanssin talo tuo kotimaisten kulttuuri-instituutioiden joukkoon uudenlaisen, verkostora-
kenteeseen perustuvan organisointitavan ja avaa näin uuden näkökulman taidelaitosten 
hallinnosta käytävään keskusteluun. Verkosto-organisaatio on dynaaminen ja mahdollistaa 
reagoinnin toimintaympäristön muutoksiin. Parhaimmillaan Tanssin talon organisaatio 
toimii esimerkkinä myös muiden alojen taideinstituutioiden uudistustyölle.

 Kansainvälinen ulottuvuus

- Tanssin talo kuuluu eurooppalaisten tanssin talojen verkostoon (European Dancehouse 
Network). Valmistuessaan Tanssin talosta tulee eurooppalaisten ja muualla maailmassa 
sijaitsevien tanssin talojen yhteistyökumppani, joiden kanssa toteutetaan yhteistuotantoja 
ja hankkeita. Tanssin talo lisää näin kansainvälistä tietämystä suomalaisesta tanssin ken-
tästä. Sen verkostomainen rakenne ja sijoittuminen Kaapelitehtaan yhteyteen herättävät 
kiinnostusta Suomen rajojen ulkopuolella. 

- Säännöllinen kansainvälisten tuotantojen esittäminen lisää kilpailua tanssin alalla, kun 
kotimainen tanssitarjonta ja sen taso vertautuu tanssin ammattilaisten ja yleisön silmissä 
ulkomailta tuotuihin teoksiin. Parhaimmillaan tämä johtaa kotimaisen tanssitaiteen tason 
nousuun.   
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TANSSIN TALON SIDOSRYHMÄT

TANSSIN TALO

VOS-ryhmät
ja vapaat ryhmät

Kaapelitehdas

Tanssin  
tiedotuskeskus

Festivaalit
- LM
- Juhlaviikot
- Ruutia, Loikka

Teatterimuseo
Suomen teatterit
ja kulttuuritalot

Tanssin  
aluekeskukset

Tanssitaiteilijat

EDN ja muut  
eur. kulttuuritalot

Kv. agentuurit

Kv. esiintyjät

Tanssin harrastajat

Tanssikoulut ja 
-yhteisöt

Taideyleisöt
- Pks, Suomi, kv

Tanssialan 
vaikuttajat

Media

Poliitikot
- Kunta
- Valtio

EU

Valtio
- OKM
- Taike
- VM

Helsingin kaupunki
- Kulttuurikeskus
- Matkailu & elinkeinot
- Opetusvirasto
- Nuorisoasiainkeskus
- Sosiaali- ja terveysvirasto
- Varhaiskasvatusvirasto

Tanssialan toimijat
- Tilat
- Organisaatiot
- Oppilaitokset
- Liitot, yhdistykset, verkostot

Ammattitaiteilijat
- Valo- ja äänisuunnittelu, musiikki, esitys- ja sirkustaide

Taiteen kenttä

Tuottajat

Yritykset/järjestöt
- Liikunta-ala
- Matkailuala
- Hyvinvointiala
- Elokuva-ala
- Peliala

Rahastot Säätiöt Alueen 
yritykset

Kaapelin  
toimijat

Matkailijat

Kaupunkilaiset
- Lähialueen asukkaat
- Kaikki

Zodiak
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TILANNEKATSAUS TANSSIN KENTÄLLE

 TIIVISTELMÄ

Tämä selvitys kokoaa yhteen tanssin alasta tehtyä tutkimusta ja suomalaisiin tanssikulttuurei-
hin liittyvää tietoa. Tutkimus- ja tilastotietoa on olemassa eritoten julkisesti tuetusta, ns. taide-
tanssin kentästä. Suomessa on kuitenkin runsaasti myös muuta, helposti julkisvallalta piiloon 
jäävää tanssin ammattilais- ja harrastustoimintaa, minkä laajuutta ja erityispiirteitä on tätä 
selvitystä varten kartoitettu kyselyin ja haastatteluin.  Selvitys ja siihen liittyvät kyselyraportit 
ovat tausta-aineistoa tulevan Tanssin talon heijastusvaikutuksista tehdylle kartoitukselle. 

 Julkisesti tuettu taidetanssi

Julkisesti tuetun taidetanssin kentällä parhaat resurssit ovat valtionosuusjärjestelmän piirissä 
olevilla tanssiryhmillä ja tuotantokeskuksilla, joita on yhteensä 11. Näistä kolme toimii Helsin-
gissä ja kaksi muualla pääkaupunkiseudulla. Tanssin VOS-toimijoilla on huomattavan suuret 
omat tulot ja toiminta on tehokasta verrattuna teatterikenttään. Julkinen tuki on vähäisem-
pää, vaikka tanssin tuki onkin ollut viime vuosina nousussa. 

Valtaosa tanssin tuotannoista toteutetaan ns. vapaalla kentällä. Suomessa on noin 35 vapaan 
kentän tanssin ammattilaisryhmää, joista huomattava osa toimii pelkän hankerahoituksen 
turvin. Tanssin kentällä tehdään paljon työtä palkatta, koreografien kohdalla osuus on jopa 
60–70 prosenttia tehdystä työstä. 

Tanssin tarjonta on laajinta pääkaupunkiseudulla, jossa nähdään vuosittain noin 100 tans-
siproduktiota, joista 80 on vapaan kentän toimijoiden tuottamia1. Suurin osa tanssiteoksista 
valmistetaan resurssien ja rakenteiden puuttuessa lyhyessä harjoitusajassa vain muutamalle 
tanssijalle ja niitä esitetään pienillä näyttämöillä lyhyen aikaa. Usean tanssiryhmän teokset 
kiertävät ulkomailla, jolloin merkittävä osuus niiden tuloista tulee kansainvälisistä kiertueista.

Eri lajeja esitteleviä tanssifestivaaleja järjestetään ympäri Suomea. Ne täydentävät merkit-
täväsi tanssin tarjontaa ja ovat kohtauspaikkoja alan ammattilaisten ja harrastajien välillä. 
Valtion kulttuuritapahtuma-avustusta sai vuonna 2014 yhteensä 22 tanssifestivaalia. 

Tanssin kuusi aluekeskusta pyrkivät parantamaan tanssitaiteen toimintaedellytyksiä omilla 
alueillaan. Vähäisistä resursseista johtuen ne eivät pysty organisoimaan valtakunnallista kier-
tuekiertuetoimintaa. Tanssiryhmien kiertuetoiminta on pienentynyt viimeisten kahden vuosi-
kymmenen aikana, mikä vaikeuttaa tanssin saavutettavuutta ja esitysten elinkaaren pidentä-
mistä. Suomalaiset tanssiryhmät kiertävät kotimaisten rakenteiden ja resurssien puuttuessa 
ennen kaikkea ulkomailla.  

1 Tässä vapaan kentän tuotannoiksi katsotaan myös Zodiak – Uuden tanssin keskuksessa nähdyt teokset, sillä ne ovat yleensä yhteis-
tuotantoja vapaan kentän ryhmien kanssa (Oinaala & Ruokolainen 2013).
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Pääkaupunkiseudulla on pula sekä tanssille sopivista esitys- että harjoitustiloista. Suomesta 
puuttuu tanssin erityistarpeet huomioiva, riittävän suuri näyttämö, joka olisi laajasti tanssin ken-
tän käytössä ja mahdollistaisi kansainvälisten vierailujen tuomisen suomalaisyleisön nähtäväksi. 

 Tanssitaiteilijat

Vuosina 2000–2009 tanssitaiteilijoiden lukumäärä lisääntyi yli 50 prosenttia. Tanssitaiteen 
ammattilaisia, tanssijoita, tanssinopettajia ja koreografeja, on Suomessa nyt yli 1 000. Heistä 
yhdellä kymmenestä on vakituinen työ tanssitaiteilijana. Työttömyys on tanssin alalla muita 
taiteenlajeja yleisempää ja tulotaso huono. Taiteellisesta työstä saadut tulot ovat vähenty-
neet ja moniammatillisuus kasvussa. Kolme tanssijataustaista läänintaiteilijaa rakentaa tällä 
hetkellä alan alueellisia verkostoja Kaakkois-Suomessa ja Hämeessä, Pohjanmaalla ja Itä-
Suomessa. 61 prosenttia tanssitaiteilijoista asuu pääkaupunkiseudulla. 

 Yleisöyhteistyö ja tanssi taiteen kentän ulkopuolella

Tanssitaiteilijat työskentelevät ns. soveltavan taiteen alueella yhteiskunnan eri sektoreilla 
muiden alojen taiteilijoita aktiivisemmin, jopa 39 prosentilla tanssitaiteilijoista oli tästä koke-
musta. Tanssin VOS-toimijoiden tekemä yleisöyhteistyö on merkittävää. Myös vapaan kentän 
tanssiryhmillä ja yksittäisillä tanssitaiteilijoilla on kokemusta eri ikäryhmien ja erityisryhmien 
kanssa työskentelystä taiteen kentän ulkopuolella. Tanssia hyödynnetään terapiatyössä ja 
yhteisötanssin edustajat kutsuvat kaikkia tanssimaan omissa työ-, opiskelu-, harrastus- ja 
asuinyhteisöissään.

 Tanssin monimuotoinen ammattilais- ja harrastustoiminta

Tanssin tiedotuskeskus kokoaa yhteen tanssialan järjestöjä ja edistää tanssitaiteen asemaa, 
toimintaedellytyksiä ja tunnettuutta Suomessa sekä tekee suomalaista tanssitaidetta tunne-
tuksi ulkomailla.

Suomen Tanssiurheiluliitto ry edustaa suomalaisia kilpatanssijoita. Sillä on 82 jäsenseuraa, 
joissa on noin 13 500 jäsentä. Jäsenseurat järjestävät eri-ikäisille suunnattua tanssivalmen-
nusta, näytöksiä ja tanssikilpailuja eri puolilla maata. Erityisen suosittuja ovat Finnish Dance 
Organization FDO ry:n järjestämät SM-kilpailut katutanssissa, joihin osallistuu parhaimmil-
laan yli tuhat eri-ikäistä tanssijaa. Tanssin kilpailutoiminta on kansainvälistä.

Aktiivisia katutanssiyhdistyksiä toimii eri puolilla Suomea ja tanssikoulut järjestävät opetusta 
katutanssilajeissa. Katutanssi elää tapahtumissa pienimuotoisista jameista järjestettyihin 
battleihin ja suuriin kilpailuihin. Suurin osa tapahtumista ja toiminnasta pyörii ilman julkista 
tukea. Suomalaiset katutanssijat ovat pärjänneet hyvin myös kansainvälisissä battleissä, 
joiden taltiointeja Youtubessa on katsottu satojatuhansia kertoja. 

Kansantanssin alalla on useita eri järjestöjä, joilla on yhteensä yli 10 000 jäsentä ympäri Suo-
men. Kansantanssin ammattilaisryhmiä on neljä ja keskeisiä festivaaleja järjestetään Tampe-
reella, Lahdessa, Rovaniemellä ja Kaustisilla.
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Suomessa on yli 60 lavatanssiseuraa, joissa on mukana 30 000 harrastajaa, minkä lisäksi 
tansseissa käy myös paljon muita kuin seurojen jäseniä. Tanssileirit keräävät tuhansia osallis-
tujia. Seuratanssia opetetaan Helsingissä tanssikouluissa ja vanhoissa työväentaloissa, mutta 
perinteinen tanssilava pääkaupungista puuttuu. Lavatanssit kiinnostavat myös nuorempaa 
väkeä, jotka käyvät esimerkiksi festivaalien yhteydessä järjestettävissä kaupunkitansseissa.   

Helsingissä toimii jopa kuusi salsaan erikoistunutta tanssikoulua, jotka järjestävät säännöl-
lisen opetustoiminnan lisäksi kursseja, matkoja, näytöksiä, bileitä ja festivaaleja. Koulujen 
lisäksi salsatoimintaa järjestävät yhdistykset, joita toimii Suomessa eri paikkakunnilla. Sam-
baharrastus kiinnittyy Suomessa kahdeksaan sambakouluun, joiden vuoden kohokohta on 
Helsinki Samba Carnaval. 

 Tanssin opiskelu

Vuonna 2014 Suomessa valmistui 19 tanssitaiteen maisteria ja 30 tanssiopettajaa (AMK). 
Tanssialan perustutkinnon suorittaa vuosittain noin 40 henkilöä eri puolilla maata. Suurin osa 
tutkinnon suorittaneista on naisia.  

Tanssi on toiseksi suosituin taiteen perusopetukseen piiriin kuuluvista taiteenlajeista. Helsin-
gissä toimii noin neljäkymmentä tanssikoulua, minkä lisäksi tanssinopetusta tarjoavat monet 
muut tahot. Tanssilajien kirjo on kouluissa laaja. Tanssiopetuksen lisäksi tanssikouluilla on 
erikoiskoulutusryhmiä, kilparyhmiä  ja esiintyviä ryhmiä ja ne järjestävät leirejä, tiiviskursseja, 
erilaisia tapahtumia ja näytöksiä, jotka keräävät parhaimmillaan tuhansien henkilöitä ylei-
söönsä.

 Tanssi harrastuksena 

Vuonna 2002 kerätyn tilaston mukaan jopa 37 prosenttia suomalaisista harrastaa tai on jos-
kus harrastanut tanssia, erityisen suosittua on pari-/seuratanssi. Tuoreemman tilaston mu-
kaan tanssitunnilla käyminen on suunnilleen yhtä suosittua kuin jonkin musiikki-instrumentin 
soittaminen. 

Suurin osa suomalaisista on joskus käynyt tanssiesityksessä. Viimeisen kahden vuoden aikana 
tanssiesityksen oli nähnyt noin neljännes suomalaisista. Osuus on yhtä suuri kuin klassisen 
musiikin konsertissa käyneiden, huolimatta siitä, että klassisen musiikin esitystarjonta on 
Suomessa huomattavasti tanssitarjontaa laajempaa. Kaiken kaikkiaan suomalaisten tanssi-
ryhmien esityksissä käy vuosittain yhtä paljon katsojia kuin jalkapallon Veikkausliigan peleis-
sä. Tanssiesityksiä ollaan valmiita matkustamaan katsomaan hieman kauemmaksikin. Nyky-
tanssi houkuttaa erityisesti nuoria, muuten taidetanssiyleisö ei suuremmin poikkea muusta 
taideyleisöstä: enemmistössä ovat korkeakoulutetut, naiset ja kantakaupungin asukkaat. 
Tanssiyleisö on laajasti kiinnostunut kulttuurin eri muodoista ja eri tanssin lajeista. 

 Yhteenveto

Tanssin kenttä on Suomessa hyvin laaja pitäen sisällään erilaisia tanssikulttuureja. Vain 
murto-osa tanssitoiminnasta tulee esiin alalta kerätyissä tilastoissa. Julkisesti tuetun taide-
tanssin lisäksi Suomessa elävät ainakin kilpatanssi-, katutanssi-, kansantanssi-, paritanssi- ja 
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latinalaistanssikulttuurit, jotka risteävät paikoin mutta joilla on myös omat ammattilais- ja 
harrastajatoimijansa. Osin toimintaa pyöritetään talkoovoimin, mutta mukana on myös täysin 
businessvetoista toimintaa. 

Tanssin talo ry:n tekemissä kyselyissä kaikkien tunnetuimpien tanssilajien edustajat ovat 
ilmaisseet halukkuutensa yhteistyöhön tulevan Tanssin talon kanssa.

 JOHDANTO

Keväällä 2015 Tanssin talo ry. hioi yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa Tanssin talon toi-
minta-ajatusta ja rakensi liiketoimintasuunnitelmaansa. Osana tätä työtä laadittiin kartoitus 
Tanssin talon heijastusvaikutuksista. Heijastusvaikutuskartoitusta varten oli tarpeen selvittää 
suomalaisen tanssin kentän nykytilaa, johon paneuduttiin toisaalta koostamalla olemassa 
olevaa tutkimus- ja tilastotietoa ja toisaalta toteuttamalla verkkokyselyjä ja avainhenkilöiden 
haastatteluja. Selvityksen keskeiset tulokset on koottu tähän raporttiin. 

Kaikkiaan Tanssin talo ry. teki viisi erillistä verkkokyselyä, joissa kartoitettiin tanssitoimin-
nan monimuotoisuutta ja volyymia sekä toimijoiden toiveita Tanssin talon suhteen. Kyselyt 
suunnattiin (1) tanssin esitystilojen tarjoajille ja (2) tanssikouluille Helsingissä, (3) tanssin 
VOS-toimijoille ja aluekeskuksille sekä (4) tanssiryhmille ja -festivaaleille koko maassa ja (5) 
Kaapelitehtaan toimijoille. Tämän selvityksen lisäksi näiden kyselyjen tuloksia hyödynnet-
tiin heijastusvaikutuskartoituksen laadinnassa. Kyselyjen tulokset on koottu liitteenä oleviin 
raportteihin lukuun ottamatta tanssin VOS-toimijoille ja aluekeskuksille suunnattua kyselyä, 
joka on purettu yhteistyökuvauksiksi liiketoimintasuunnitelmaan yhteyteen. Kyselyjen ja haas-
tatteluiden toteuttamisessa raportin laatineen Satu Silvannon apuna on ollut Tiina Timonen. 

Käsillä olevassa selvityksessä lähdetään liikkeelle julkisesti tuetusta taidetanssista, mistä 
edetään tanssitaiteilijoiden tilanteen erittelyyn ja tanssitoimijoiden tekemään yleisöyhteis-
työhön sekä tanssiin taiteen kentän ulkopuolella. Seuraavaksi kartoitetaan muuta tanssin 
monimuotoista ammattilais- ja harrastustoimintaa tutustumalla tanssialan järjestöihin ja 
eri tanssilajien ympärille muodostuneihin tanssikulttuureihin. Viimeiseksi luodaan katsaus 
tanssin opiskeluun sekä tanssin harrastamiseen. Jälkimmäinen pitää sisällään omakohtaisen 
tanssin harrastamisen ja tanssiyleisön. Katsauksen päättää yhteenveto ja kooste selvityksen 
keskeisistä luvuista. 

 JULKISESTI TUETTU TAIDETANSSI

 Valtionosuusjärjestelmän piirissä olevat  
 tanssiryhmät ja tuotantokeskukset

Tanssin kentän rakenne poikkeaa aikaisemmin etabloituneiden taidemuotojen, esimerkiksi 
musiikin tai teatterin rakenteesta. Näihin verrattuna tanssin kentällä on vähemmän vakiintu-
neita, pysyväisluonteisin valtionosuuksin rahoitettuja tuotantorakenteita. Yhdessä tanssialan 
koulutuksen lisääntymisen kanssa tämä on johtanut tilanteeseen, jossa valtaosa tanssin 
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tuotannoista toteutetaan vapaalla kentällä (= VOS-rahoitettujen laitosten ulkopuolella), jossa 
toiminnan resurssit ovat kaikin puolin niukemmat.2   

Vuonna 2015 valtionosuusjärjestelmän piiriin (VOS) kuului yhteensä 11 tanssin toimijaa, joista 
kolme toimii Helsingissä: Tanssiteatteri Hurjaruuth, Tero Saarinen Company ja Zodiak – Uuden tans-
sin keskus, joka on  myös yksi tanssin kuudesta aluekeskuksesta. Pääkaupunkiseudulla tanssin 
VOS-toimijoita on yhteensä viisi: edellisten lisäksi Glims & Gloms Espoossa ja Tanssiteatteri Raa-
tikko Vantaalla. Lisäksi Helsingissä toimivat näyttämötaiteen valtionosuusjärjestelmän piirissä 
olevat Kansallisooppera, jonka osa Suomen Kansallisbaletti on, ja Helsingin kaupunginteatteri, 
jonka yhteydessä toimii tanssiryhmä Helsinki Dance Company (HDC).

Vuonna 2013 valtion toiminta-avustus kattoi keskimäärin 36 prosenttia helsinkiläisten tanssin 
VOS-toimijoiden tuloista ja kaupungin toiminta-avustus yhdeksän prosenttia. Muita tuloja 
helsinkiläisillä VOS-toimijoilla oli keskimäärin yli 54 prosenttia tuloista, joista omien tulojen 
osuus oli keskimäärin noin 30 prosenttia, loput olivat muita avustuksia. Koko maan tanssin 
VOS-toimijoiden osalta vastaavat luvut olivat: valtion toiminta-avustus 53 prosenttia, kunnan 
toiminta-avustus 13 prosenttia ja muut tulot 34 prosenttia, joista omia tuloja 20 prosenttia. 
Verrattuna esimerkiksi teatterikenttään tanssin VOS-toimijoilla muiden tulojen kuin kunnan ja 
valtion toiminta-avustuksen osuus tuloista on huomattavan suuri. Erityisesti kuntien avustus-
ten osuus jää pieneksi. 3 

Tanssin VOS-toimijat ovat tuen perusteena olevalta henkilötyövuosimäärältään huomatta-
vasti VOS-puheteattereita pienempiä. Vuonna 2010 tanssin VOS-toimijoiden laskennallinen 
henkilötyövuosimäärä oli keskimäärin 12,8, kun vastaava keskiarvo oli yksityisissä teattereissa 
44,1 ja kunnallisissa teattereissa jopa 68,5.4  

Vuosina 2008–2010 toteutettu valtionosuusuudistus toi tanssin VOS-toimijoille keskimäärin 
123 900 euron lisäyksen vuosittaisin tuloihin, jota tosin kuntien tuen samanaikainen vähene-
minen söi. Valtionosuusuudistusta tarkastellut tutkimus osoittaa, että tuen nousun turvin 
tanssin toimijat pystyivät parantamaan tuottavuuttaan – tuotantojen määrä nousi 10 pro-
senttia – toisin kuin keskimäärin huomattavasti suuremman tuenlisäyksen saaneet teatterit. 
Tanssin toimijat kohdensivat lisäyksen uusien tuotanto- ja toimintatapojen kehittämiseen, 
yhteistyöhön VOS-järjestelmän ulkopuolisten ryhmien kanssa, kiertuetoiminnan lisäämiseen, 
yhteistyöhön kunnan/kaupungin kanssa ja uuden teknologian hyödyntämiseen. Tutkimuksen 
arvion mukaan näiden panostusten katsottiin myös parantaneen tanssin taiteellista laatua, 
mikä pitkällä aikavälillä johtaa yleensä maineen ja yleisömäärän kasvuun. Kaiken kaikkiaan 
VOS-uudistuksen myötä tanssin osuus tanssin ja teatterin valtionosuustuesta nousi 0,3 pro-
senttia ollen yhteensä viisi prosenttia vuonna 2010.5 Sittemmin kyseisen tuen piirin on tullut 
myös sirkustaide.

Vuonna 2013 tanssin VOS-toimijat saivat 13 prosenttia Helsingin kaupungin kulttuuri- ja kirjas-
tolautakunnan VOS-toimijoille myöntämistä toiminta-avustuksista. Osuus on ollut hivenen 
nousussa, kun vuonna 2009 osuus oli 12 prosenttia. Kaikkiaan kulttuuri- ja kirjastolautakunnan 

2 Oinaala & Ruokolainen 2013
3 Teatteritilastot 2013
4 Sorjonen 2013
5 Sorjonen 2013
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myöntämistä avustuksista tanssitaiteen osuus oli vuonna 2012 kuusi prosenttia. Vuonna 2009 
vastaava luku oli 4 prosenttia. Nousu johtuu pääosin tanssitaiteen perusopetuksen ottamises-
ta kulttuuri- ja kirjastolautakunnan myöntämän toiminta-avustuksen piiriin. Myös muutama 
uusi tanssiryhmä on päässyt tarkastelujaksona toiminta-avustuksen piiriin.  Helsingin kau-
punki tukee nyt toiminta-avustuksin yhteensä 18 tanssiryhmää kolmen VOS-toimijan lisäksi. 
Kohdeavustuksia tanssille myönnetään 17–25 vuosittain. Tanssin osuus on ollut suuri myös 
kansainvälisissä matka-avustuksissa, joita myönnetään myös VOS-toimijoille.6   

Tanssin VOS-toimijoilla on huomattavan suuret omat tulot ja toiminta on tehokasta verrat-
tuna teatterikenttään. Julkinen tuki on vähäisempää, erityisesti kuntien avustukset, vaikka 
tanssin tuki onkin ollut viime vuosina nousussa. Valtionosuusjärjestelmän piirissä on 11 
tanssin toimijaa, joista kolme toimii Helsingissä ja kaksi muualla pääkaupunkiseudulla.

 Tanssin vapaa kenttä

Taiteen vapaaseen kenttään katsotaan kuuluvan ne toimijat, jotka tuottavat ja esittävät pro-
duktioita valtionosuuslaitosten ulkopuolella. Tällaisia ovat valtion toiminta-avustusta saavat 
ryhmät, toiminta-avustusten ulkopuoliset vakiintuneet ryhmät, produktiokohtaiset ryhmät ja 
yksittäiset taiteilijat.  Suomessa arvioidaan olevan noin 35 vapaan kentän ammatillista tanssi-
ryhmää, joista valtaosa, useampi kuin kaksi kolmesta, toimii pääkaupunkiseudulla.7  

Toiminta-avustuksin tuetut tanssiryhmät Helsingissä

Valtion ja kaupungin toiminta-avustuksen piirissä olevat ryhmät
alpo aaltokoski company K&C Kekäläinen & Company
Arja Raatikainen & Co Liisa Pentti +CO
Arja Tiili Dance Company Petri Kekoni Company
As2Wrists Dance Company Susanna Leinonen Company
Compañía Kaari & Roni Martin Tanssiteatteri Tsuumi
Gruppen Fyra
  
Kaupungin toiminta-avustuksen piirissä olevat ryhmät
DanceAbility Finland Tanssiteatteri Auraco
Myrskyryhmä Tanssiteatteri Jazz-Point

Vuonna 2014 Taiteen keskustoimikunta tuki yhteensä 18 ammatillista tanssiryhmää, joista 11 
kotipaikka on Helsinki. Tuen kokonaismäärä oli 1 080 000 euroa, josta Helsinkiin kohdistui 710 
000 euroa, eli 66 prosenttia tuesta. Lisäksi Taiteen keskustoimikunta ja valtion sirkus- ja tans-
sitaidetoimikunta myönsivät apurahoja ja avustuksia tanssiteosten valmistuskustannuksiin, 
työpajoihin sekä erilaisiin tanssitaidetta edistäviin hankkeisiin ja tapahtumiin. Kohdeapuraho-
ja myönnettiin yhteensä 204 000 euroa ja erityisavustuksia 125 000 euroa.8  

6 Sariola 28.1.2015, Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan päätös 10.6.2014/§83
7 Oinaala & Ruokolainen 2013
8 http://www.taike.fi/fi/uutinen/-/news/402374
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Vertailun vuoksi on todettava, että Taiteen edistämiskeskuksen tuen piiriin kuului vuonna 2014 
jopa 43 näyttämötaiteen esittävää ryhmää, jotka saivat toiminta-avustusta yhteensä 2 914 000 
euroa. Sirkusryhmiä oli toiminta-avustusten piirissä 12 ja ne saivat tukea yhteensä 520 000 
euroa.9  

Vuonna 2013 valtion toiminta-avustus kattoi keskimäärin 45 prosenttia kyseistä avustusta saa-
vien tanssiryhmien tuloista. Kunnan toiminta-avustuksen osuus oli keskimäärin 12 prosenttia 
ja muut tulot yhteensä 43 prosenttia, joista omia tuloja oli keskimäärin 23 prosenttia ja loput 
muita avustuksia. Helsinkiläisten ryhmien kohdalla vastaavat luvut olivat: valtion toiminta-
avustus  52 prosenttia, kunnan toiminta-avustus 10 prosenttia ja muut tulot 38 prosenttia, 
joista omia tuloja 21 prosenttia.10 On syytä huomioida, että kaikki lipputulot eivät näy omissa 
tuloissa, sillä monissa tapauksissa tanssiryhmät jakavat saadut lipputulot esitystilan tarjoajan 
kanssa korvaukseksi tilan käytöstä 11.

Toiminta-avustusta saavat tanssiryhmät pystyvät yleensä palkkaamaan osa-aikaisen tuotta-
jan ja maksavat välillä palkkaa myös taiteelliselle johtajalle/koreografille. Kaikki tanssijoiden, 
taiteellisten suunnittelijoiden, teknikoiden ym. työsuhteet olivat produktiokohtaisia. Tanssi-
ryhmillä oli vuonna 2009 keskimäärin 16 produktiokohtaista taiteellista työntekijää, määrän 
vaihdellessa 4:stä 30:een. Kaiken kaikkiaan tanssin kentällä tehdään kuitenkin paljon työtä 
palkatta: tanssijoiden palkattoman työn osuuden on arvioitu olevan noin puolet työstä, kun 
taas koreografit tekevät suurimman osan työstään palkatta, jopa 60–70 prosenttia. Hen-
kilökohtaiset apurahat mahdollistavat osaltaan työn tekemistä.12 Läheskään kaikki tanssin 
ammattilaisryhmät eivät saa mitään toiminta-avustusta, vaan monet toimivat ainoastaan 
hankerahoituksen turvin 13.

Valtaosa tanssin tuotannoista toteutetaan ns. vapaalla kentällä. Suomessa on lähes 40 va-
paan kentän tanssin ammattilaisryhmää, joista huomattava osa toimii pääkaupunkiseudul-
la. Monet ryhmät toimivat pelkän hankerahoituksen turvin. Tanssin kentällä tehdään paljon 
työtä palkatta, koreografien kohdalla osuus on jopa 60–70 prosenttia tehdystä työstä. 

 Tanssiproduktiot

Pääkaupunkiseudulla nähdään vuosittain noin 100 tanssiproduktiota, joista noin 80 on va-
paan kentän tuottamia. Ensi-iltoja vapaa kenttä tuottaa vuosittain 40–50. Vapaan kentän 
tuotannoiksi on tässä laskettu myös Zodiak – Uuden tanssin keskuksessa nähdyt teokset, sillä 
ne ovat yleensä yhteistuotantoja vapaan kentän ryhmien kanssa. Muut tanssin VOS-toimijat 
tuottavat pääkaupunkiseudulla vuosittain 20–30 produktiota, joista vajaa 10 on ensi-iltoja.14   

Valtion produktiotukea tarkastelleen tutkimuksen mukaan yli puolessa vuosina 2005–2006 
toteutetuista tanssiteoksista oli 2–5 tanssijaa, neljännes oli sooloteoksia ja viidesosassa teok-

9 http://www.taike.fi/fi/uutinen/-/news/396053, http://www.taike.fi/fi/uutinen/-/news/402464
10 Tanssitilastot 2013
11 Ojala 15.4.2015
12 Oinaala & Ruokolainen 2013, 39, 42
13 Laakkonen 2010
14 Oinaala & Ruokolainen 2013, 31–32
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sista oli 6–10 tanssijaa. Noin puolessa oli erillinen valosuunnittelija, ja/tai tuottaja, pukusuun-
nittelija tai puvustaja. Kolmasosassa teoksista oli ääni- suunnittelija ja/tai teknistä henkilös-
töä ja viidesosassa teoksista lavastaja. Kaiken kaikkiaan yli puolessa produktioista oli 6–10 
työntekijää, kolmasosassa oli yli 10 työntekijää ja noin joka kymmenennessä produktioista alle 
5 työntekijää.15

Lähes puolet produktioista valmisteltiin alle puolessa vuodessa. Varsinaisen tanssiosuuden 
harjoitteluun käytetty aika oli useimmissa produktioissa alle kolme kuukautta. Joka kym-
menennen teoksen harjoitteluun käytettiin yli 6 kuukautta.16 Kaiken kaikkiaan tanssitaiteen 
produktiokohtaiset työsuhteet ovat muita taiteenaloja lyhyempiä: muutamasta päivästä pariin 
kuukauteen.17

Pelkästään teatterialan työehtosopimuksen mukaista palkkaa maksettiin vajaassa 10 prosen-
tissa produktioista. Yli puolet produktioista toteutettiin osaksi TES-palkoilla ja osaksi muilla. 
Keskimääräiset produktioiden kokonaismenot olivat 42 520 euroa.18   

Vapaan kentän toimijoiden tulot esityksistä jäävät usein vaatimattomiksi. Esimerkiksi yk-
sittäisten koreografien teosten katsojista vain 58 prosenttia oli maksanut lipustaan vuonna 
2013.19 Omien lipputulojen sijaan merkityksellistä on tällöin se, että esityksiä ostetaan tapah-
tumiin, festivaaleille ja vierailuesityksinä. Monet pitkään toimineet tanssiryhmät ovatkin Oi-
naalan ja Ruokolaisen20 mukaan ”ketteriä kansainvälisiä” toimijoita, joiden tuloista merkittävä 
osa tulee ulkomailta. Tanssin vientiä edistää se, ettei se sitoudu puhuttuun kieleen. Tanssia 
pystytään myös esittämään joustavammin monissa eri tiloissa eri miehityksillä, minkä johdos-
ta niillä voi olla teatteri- tai sirkusesityksiä pidempi elinkaari. Tästä huolimatta tanssiteosten 
esitysperiodit jäävät usein niin lyhyiksi, että viestimet ja yleisö eivät välttämättä ehdi löytää 
niitä ennen, kuin esitykset ovat jo loppu.21 Yhdellä teoksella on keskimäärin viisi esityskertaa. 
Lisäksi esitykset toteutetaan useimmiten pienillä näyttämöillä, joiden katsomoihin mahtuu 
vain rajallinen määrä yleisöä.22  

Voidaan kuitenkin todeta, että ne (nyky)tanssin ammattilaiset, jotka ylipäätään saavat teok-
sensa näyttämölle, ovat onnekkaita. Esimerkiksi Zodiakin vuoden 2015 ohjelmistohakuun tuli 
147 produktiosuunnitelmaa, joista Zodiak osatuottaa ja vierailuttaa kausiohjelmistonsa ja fes-
tivaalinsa puitteissa 26 produktiota. Alle neljäsosa ehdotetuista teoksista siis pääsee Zodiakin 
näyttämölle.23 Ohjelmistoon hakeneiden määrä on kolminkertaistunut kymmenessä vuodessa. 
Potentiaalin kasvu näkyy myös rahoituskilpailun kovenemisena, sillä useat ohjelmistoon pääs-
seet teokset eivät saa Zodiakin osatuotantotueksi tarkoitetun tuen lisäksi enää mitään muuta 
avustusta.24  

15 Karhunen 2008
16 Karhunen 2008
17 Oinaala & Ruokolainen 2013
18 Karhunen 2008
19 Tanssitilastot 2013
20 Oinaala & Ruokolainen 2013
21 Oinaala & Ruokolainen 2013
22 Laakkonen 2010
23 Zodiakin toimintasuunnitelma 2015
24 Ojala 15.4.2015
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Kaiken kaikkiaan tanssin esitystoiminta on kasvanut kymmenessä vuodessa noin kolmannek-
sella, kun julkisesti tuetuilla tanssiryhmillä oli vuonna 2003 yhteensä noin 2100 ja vuonna 2013 
noin 3100 esitystä. Rakenteet ja esitystoiminnan puitteet eivät ole vahvistuneet samassa suh-
teessa, mikä heijastuu esimerkiksi siihen, että yleisömäärien kasvu on ollut maltillisempaa.25   

Pääkaupunkiseudulla nähdään vuosittain noin 100 tanssiproduktiota. Suurin osa tanssite-
oksista valmistetaan resurssien ja rakenteiden puuttuessa lyhyessä harjoitusajassa vain 
muutamalle tanssijalle ja niitä esitetään pienillä näyttämöillä lyhyen aikaa. Usean tanssi-
ryhmän teokset kiertävät ulkomailla, jolloin merkittävä osuus niiden tuloista tulee kansain-
välisistä kiertueista.

 Tanssifestivaalit

Tanssin tuotantoverkostossa festivaaleilla on keskeinen rooli ja ne osaltaan korvaavat ja täy-
dentävät vähäistä tai epäsäännöllistä tanssin tarjontaa. Tanssitaiteilijoille festivaalit tarjoa-
vat näkyvän ja keskitetyn tavan saada omaa työtä esille ja kohdata uutta yleisöä. Festivaalin 
tilausteoksen valmistaminen voi auttaa nuoren koreografin taiteelliseen läpimurtoon. Katso-
jalle festivaali tarjoaa tilaisuuden tutustua tanssin ilmaisukeinoihin, historiaan, ajankohtaisiin 
suuntauksiin ja vieraisiin kulttuureihin.26  

Suomessa järjestetään tanssifestivaaleja ympäri maata Oulusta Helsinkiin ja Turusta Joensuu-
hun27. Valtion kulttuuritapahtuma-avustusta sai vuonna 2014 yhteensä 22 tanssifestivaalia.28 
Suomen tärkeimmät tanssifestivaalit ovat helsinkiläiset nykytanssifestivaalit Liikkeellä mar-
raskuussa ja Sivuaskel/Side Step Festival, Kuopio Tanssii ja Soi sekä Pyhäjärven Täydenkuun tanssit. 
Tanssiteatteri Hurjaruuth järjestää Ruutia!-tanssifestivaalia lapsille ja nuorille. Myös Helsingin 
juhlaviikoilla on tärkeä rooli kansainvälisten tanssivierailujen ja kotimaisten kärkiesitysten 
näyttämönä. Kiasma-teatterin URB-festivaalilla taas nähdään katutanssikulttuurista ammenta-
via teoksia. Myös Baltic Circle –festivaalin ohjelmistoon kuuluu kokeellisempia tanssiteoksia.

Kaikki edellä mainitut festivaalit saavat sekä valtion että kaupungin tukea. Valtion (Opetus- ja 
kulttuuriministeriö ja Suomen elokuvasäätiö) kulttuuritapahtumille myöntämistä avustuksista 
tanssi sai vuonna 2014 yhdeksän prosenttia29. Tuen osuus on ollut nousussa, sillä vuonna 2000 
vastaava luku oli kuusi prosenttia. Yllä mainittujen helsinkiläisten festivaalien lisäksi Helsin-
gin kaupunki on myöntänyt säännöllisesti tukea muun muassa Helsingin Flamencofestivaalille, 
Helsinki Samba Carnavalille ja Loikka-tanssielokuvafestivaalille. Näiden lisäksi monet tanssiryhmät 
ovat järjestäneet omia festivaalejaan, joista osa on jäänyt kertaluonteisiksi, mutta jotkut jat-
kavat yhä. Näistä on syytä mainita Taideosuuskunta Apinatarhan ApinaFest! ja UrbanApa-kollek-
tiivin UrbanApa Festival. Helsingissä on järjestetty myös esimerkiksi steppi- ja itämaisen tanssin 
festivaaleja, mutta nämä ovat kuolleet pois. Oman leimansa kaupungin festivaalikenttään 
on tuonut paritanssikulttuuria hellivän We love Helsinki -kollektiivin kaupunkitanssit, joita on 
koettu myös Flow Festivalilla.

25 Tanssitilastot 2015
26 Suhonen 2010
27 Suhonen 2010
28 Cupore 3.3.2015
29 Cupore 3.3.2015
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Eri lajeja esitteleviä tanssifestivaaleja järjestetään ympäri Suomea. Ne täydentävät merkit-
täväsi tanssin tarjontaa ja ovat kohtauspaikkoja alan ammattilaisten ja harrastajien välillä. 
Valtion kulttuuritapahtuma-avustusta sai vuonna 2014 yhteensä 22 tanssifestivaalia. 

 Tanssin aluekeskukset ja kiertuetoiminta

Tanssin aluekeskuksia on kuusi: Zodiak – Uuden tanssin keskus (Tanssin aluekeskus Helsinki), 
Läntinen tanssin aluekeskus, Itäinen tanssin aluekeskus, Pohjanmaan tanssin aluekeskus, Sisä-Suomen 
tanssin aluekeskus, jonka toiminta jakaantuu Pirkanmaan ja Keski-Suomen Tanssin Keskusten 
välille, sekä Pohjoinen tanssin aluekeskus, joka koostuu neljästä toimijasta (JoJo - Oulun Tanssin 
Keskus, Pyhäsalmen Tanssi ry, Routa-ryhmä ja Tanssiteatteri Rimpparemmi). 

Tanssin aluekeskustoiminta käynnistettiin vuonna 2004. Aluekeskukset pyrkivät parantamaan 
tanssitaiteen toimintaedellytyksiä, lisäämään tanssitaiteilijoiden työtilaisuuksia sekä laajen-
tamaan kulttuuritoimintaa valtakunnallisesti. Rahoitus koostuu valtionavustuksesta, alueelli-
sesta ja paikallisesta rahasta sekä oman toiminnan tuotoista. Valtionavustus voi olla enintään 
50 prosenttia toiminnan hyväksyttävistä kustannuksista.30  

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi vuonna 2014 tanssin aluekeskusten toimintaan yhteen-
sä 920 000 euroa. Yksittäisen aluekeskusten avustus vaihteli 165 000 ja 185 000 euron välillä 
lukuun ottamatta Pohjanmaan tanssin aluekeskusta, jonka toimintaan valtio myönsi 31 000 
euroa Watt – Waasan alueen tanssitaiteilijat ry:lle.31  Vuodesta 2015 lähtien avustukset tanssin 
aluekeskusten toimintaan myöntää Taiteen edistämiskeskus. 

Tanssin aluekeskusten rahoitus on alimitoitettua suhteessa niiden toiminnan tavoitteisiin ja 
niihin kohdistuviin kentän tarpeiden asettamiin paineisiin32. Aluekeskusverkoston perustamis-
vaiheessa järjestelmän yhdeksi keskeiseksi tehtäväksi määriteltiin kiertuetoiminnan kehit-
täminen. Tavoitetta ei kuitenkaan ole saavutettu. Vierailu- ja kiertuetoiminnan kehittämisen 
suurimpina esteinä on aluekeskusten taholta mainittu perustoiminnan riittämätön rahoitus-, 
tila- ja aikatauluongelmat.33  

Tanssiryhmien kiertuetoiminta on jopa vähentynyt viimeisten kahden vuosikymmenen aikana. 
Syitä tähän ovat kuntien kulttuurimäärärahojen pieneneminen ja perinteisten ostajaryhmien 
(päiväkotien ja koulujen) määrärahojen niukkuus sekä yleisten vierailu- teattereiden ja niiden 
välisten kiertueverkostojen puuttuminen. Lisäksi Suomi on kiertueympäristönä haasteellinen, 
sillä pitkät välimatkat kasvattavat kiertue- ja vierailuesitysten kuluja, mitä ei huomioida ryh-
mien avustuksissa. Kotimaan kiertuetoiminta on lähes aina tappiollista, minkä takia etenkin 
keskisuurten ja suurten teosten kiertuetoiminta on tyrehtynyt. Suurin osa kiertue-esityksistä 
on pienimuotoisia ja suunnattu lapsille.34  

30 http://www.danceinfo.fi/tanssin-kenttae-suomessa/tekijaet-ja-tuottajat/tanssin-aluekeskukset, http://www.taike.fi/fi/ 
apurahat-ja-avustukset/-/stipend/viewStipend/11140
31 http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Kulttuuri/kulttuuripolitiikka/avustukset/tky_avustukset/ 
myonnetyt_avustukset/2014_tanssin_aluekeskukset.pdf 
32 Härkönen 2011
33 Laakkonen 2010
34 Laakkonen 2010, Härkönen 2011
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Toimivan kiertueverkoston puuttuminen on keskeinen tanssin saatavuutta, uusien yleisöjen 
tavoittamista ja tanssiesitysten elinkaaren pidentämistä vaikeuttava tekijä Suomessa. Ly-
hyiden esitysperiodien takia esitykset eivät tavoita kaikkia kiinnostuneita ja tanssi menettää 
potentiaalisia katsojia.35 Kotimaisten rakenteiden puuttuessa ne suomalaiset tanssiryhmät, 
joilla on resursseja kiertuetoimintaan, kiertävät ennen kaikkea ulkomailla, mistä löytyy sekä 
kokemusta ja resursseja vierailutoiminnan järjestämiseen ja ulkomaisten teosten vastaanotta-
miseen että valmiita struktuureja kiertueiden organisoimiseen36.

Tanssin kotimaista kiertuetoimintaa on pyritty kehittämään viime vuosina, mutta pysyviä 
rakenteita ei ole onnistuttu luomaan. Vuosina 2010–2012 Tanssiareena ry. järjesti yhteistyössä 
kansainvälisen Aerovawes-verkoston kanssa Fall for Dance -minikiertueita. Aerowaves-verkos-
ton esikarsinnan kautta valitut kolme uutta eurooppalaista nykytanssiteosta esitettiin yhteisil-
lassa partnereina olevien tanssin aluekeskusten näyttämöillä. Tanssin aluekeskusten osuus on 
taloudellisen panostuksen lisäksi tarjota kiertueelle esitystila ja tekniikka sekä tiedotuksellisen 
ja teknisen henkilökunnan työpanos.37  Fall for Dance -kiertueet päättyivät, kun Tanssiareena 
ry. päätti kohdentaa niukat resurssinsa Liikkeellä marraskuussa -festivaalin järjestämiseen.

Tanssin toimijoita oli mukana myös vuosina 2011–2013 toteutetussa TEKIJÄ - Teattereiden 
kiertuejärjestelmä - Turnénätverk för Teater  -hankkeessa, jossa kehitettiin kiinteiden ammattite-
attereiden sekä teatteri- ja orkesterilain ulkopuolisten teattereiden ja ryhmien välistä yhteis-
toimintaa. Hanke nosti esiin näyttämöteosten kiertämiseen liittyviä haasteita, muttei tuonut 
niihin pysyviä ratkaisuja.

Tanssin kuusi aluekeskusta pyrkivät parantamaan tanssitaiteen toimintaedellytyksiä omilla 
alueillaan. Vähäisistä resursseista johtuen ne eivät pysty organisoimaan valtakunnallista 
kiertuekiertuetoimintaa, mikä oli alun perin yksi niiden toiminnan tavoitteista. Tanssiryhmien 
kiertuetoiminta on pienentynyt viimeisten kahden vuosikymmenen aikana, mikä vaikeuttaa 
tanssin saavutettavuutta ja esitysten elinkaaren pidentämistä. Suomalaiset tanssiryhmät 
kiertävät valtakunnallisten rakenteiden ja resurssien puuttuessa ennen kaikkea ulkomailla.  

 Tanssin esitys- ja harjoistustilat

Helsingistä ja koko Suomesta puuttuu tanssin erityistarpeet huomioiva, riittävän suuri näyt-
tämö, joka olisi laajasti tanssin kentän käytössä ja mahdollistaisi kansainvälisten vierailujen 
tuomisen suomalaisyleisön nähtäväksi.  Harjoitustiloja ei ole käytössä riittävästi ja niissä on 
puutteita.38  

Lukuun ottamatta Zodiak – Uuden tanssin keskuksen pientä esitystilaa Helsingissä ei ole mi-
tään muuta ainoastaan tanssille omistettua näyttämöä. Zodiak pystyy tuottamaan näyttämöl-
le vain murto-osan sille esitetyistä teoksista ja näyttämön tilaratkaisut (esimerkiksi puuttuvat 
sivutilat) pakottavat taiteellisiin kompromisseihin. Pääkaupunkiseudun tanssin VOS-toimi-

35 Laakkonen 2010
36 Härkönen 2011
37 Härkönen 2011
38 Selvitys tanssitaiteilijoiden työ- ja esiintymistiloista Helsingissä 2008, Laakkonen 2010
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joista ainoastaan Tanssiteatteri Hurjaruuthilla on Zodiakin ohella omat esitys- ja harjoitustilat. 
Kummatkin sijaitsevat Kaapelitehtaalla, minkä lisäksi ainoa vapaan kentän tanssiryhmän oma 
tila, Kekäläinen & Companyn studio, sekä Tamara Rasmussen Opisto ja Balanssi Studiot sijait-
sevat Kaapelitehtaan tiloissa. Tanssiesityksiä nähdään myös Kaapelitehtaan lyhytaikaisesti 
vuokraamissa tiloissa, erityisesti Pannuhallissa. Kaapelitehdas onkin näin ollen pääkaupunki-
seudun tärkein tanssialan keskittymä. 

Koko maan tanssin VOS-ryhmistä ja -tuotantokeskuksista viidellä ei ole käytössään riittäviä ja 
tarkoituksenmukaisia tiloja ja muidenkin tiloissa on oleellisia, toimintaa rajoittavia ja hanka-
loittavia puutteita. Keskeisiä ongelmia ovat liian pieni näyttämö sekä katsomo- ja lämpiötilat 
sekä harjoitus- ja pukuhuonetilojen riittämättömyys. Myös tanssin aluekeskusten toimintaa 
vaikeuttaa omien, asian- mukaistenja harjoitustilojen puuttuminen.39   

Edellä mainittujen Kaapelitehtaalla sijaitsevien tilojen lisäksi tanssia esitetään Helsingissä 
kulttuurikeskuksen toimipisteissä, Kansallisoopperassa, Helsingin kaupunginteatterissa, Alek-
santerin teatterissa, Kiasma-teatterissa, Mediakeskus Lumessa, Finlandia-talolla, Kulttuuritalolla 
sekä Kulttuuriareena Gloriassa. Tämän lisäksi nykytanssin kentällä on viime aikoina voimistunut 
1980-luvulta tuttu suuntaus, jossa tanssi etsiytyy ”löydettyihin” tiloihin, esimerkiksi vanhoihin 
teollisuuskiinteistöihin riittävien esitystilojen puutteessa40. Tilat tuovat teoksiin oman kiinnos-
tavan lisänsä, mutta samalla tanssin esitystoiminta on pirstoutunut tavalla, joka vaikeuttaa 
tanssiesitysten saavutettavuutta. 

Kulttuurikeskuksen toimipisteistä Stoa on profiloitunut nykytanssinäyttämönä ja tarjonnut ti-
lojaan myös tanssiryhmien residenssikäyttöön. Kanneltalo on erityisesti flamenco-tanssijoiden 
suosiossa. Annantalossa nähdään jonkin verran tanssiesityksiä esimerkiksi osana festivaalioh-
jelmistoja ja yhteistyössä Tanssin talo ry:n kanssa myös siellä on ollut tanssitaiteilija residens-
sissä. Samoin Savoy-teatteri on tarjonnut tanssiryhmälle residenssin, pääosin talon tanssioh-
jelmisto koostuu kuitenkin kaupallisista vierailuista. 

Vuonna 2014 Aleksanterin teatterin esitystoiminnasta noin 40 prosenttia koostui tanssiteok-
sista. Kiasma-teatterissa tanssiohjelmisto vastasi samana vuonna noin kolmannesta koko 
taideohjelmistossa. Mediakeskus Lumessa nähdään silloin tällöin tanssiteoksia. Finlandia-
talossa on vieraillut muun muassa venäläisiä balettiryhmiä. Kulttuuritalolla on järjestetty 
esimerkiksi katutanssitapahtumia. Jälkimmäisiä organisoidaan myös pääkaupunkiseudun 
ravintoloissa, samoin kuin esimerkiksi salsailtoja. Tanssioppilaitokset järjestävät näytöksensä 
edellä mainittujen tilojen lisäksi koulujen juhlasaleissa. Tanssiurheilua nähdään lähinnä urhei-
luhalleissa.41  

Kaikkiin käytössä oleviin tiloihin liittyy tanssin näkökulmasta haasteita. Kulttuurikeskuksen 
tiloista Stoan näyttämö soveltuu parhaiten tanssille, mutta sekä sen näyttämö että katsomo 
ovat pieniä suuremmille, kalliimmille ja isompia yleisöjä tavoitteleville esiintyjille. Aleksanterin 
teatterin näyttämö taas on teknisesti vanhanaikainen ja pieni. Tämän lisäksi katsomosta on 
vaikeaa nähdä lattiatasossa tapahtuvaa liikettä, mikä kuuluu olennaisesti nykytanssin liike-
kieleen. Kiasma-teatteri taas on sekä kooltaan että muodoltaan hankala tanssin esitystila. 

39 Selvitys tanssitaiteilijoiden työ- ja esiintymistiloista Helsingissä 2008, Laakkonen 2010
40 Ojala 15.4.2015
41 Tanssin talon tekemät kyselyt tanssin esitystilojen tarjoajille ja tanssikouluille 2015, ks. liitteet
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Kansallisoopperan ja Helsingin kaupunginteatterin näyttämöt täyttyvät joitakin poikkeuksia 
lukuun ottamatta oman talon produktioista, jolloin ne eivät ole laajemmin tanssin kentän 
käytössä.42   

Mitä harjoitustiloihin tulee, suurin osa käytössä olevista harjoitussaleista ei täytä työturvalli-
suuden ja -suojelun tai muita ammatillisia vaatimuksia: ne ovat usein pieniä, vääränmuotoisia 
ja liian matalia. Saleja on vaikea saada käyttöön koko harjoitusperiodeille. Yksityiset tanssi-
koulut vuokraavat harjoitussaleja niiden oman toiminnan ulkopuolella, yleensä aamupäivisin. 
Myös Aleksanterin teatterin kuusi harjoitussalia ovat tiiviisti tanssijoiden käytössä, vaikka 
näistä saleista vain kaksi täyttää tanssijoiden mukaan hyvän harjoitussalin vaatimukset.43  
Saadakseen Helsingissä sijaitsevat tanssin harjoitussalit tehokkaammin tanssijoiden käyttöön 
Tanssin talo ry. on käynnistänyt tilapankkihankkeen yhdessä viiden tanssikoulun ja Aleksante-
rin teatterin kanssa.

Pääkaupunkiseudulla on pula sekä tanssille sopivista esitys- että harjoitustiloista. Suo-
mesta puuttuu tanssin erityistarpeet huomioiva, riittävän suuri näyttämö, joka olisi laajasti 
tanssin kentän käytössä ja mahdollistaisi kansainvälisten vierailujen tuomisen suomalais-
yleisön nähtäväksi. 

 TANSSITAITEILIJAT

Vuosina 2000–2009 tanssitaiteilijoiden lukumäärä lisääntyi yli 50 prosenttia44. Tanssitaiteen 
ammattilaiset ovat tanssijoita, tanssinopettajia ja koreografeja. Kaiken kaikkiaan tanssitaiteen 
ammattilaisia arvioidaan Suomessa olevan nyt yli 1 000 ja he muodostavat noin neljän prosen-
tin osuuden koko taiteilijakunnasta. Lähes puolet (49 %) on saanut ammatillisen koulutuksen, 
korkeakoulutettuja taiteilijoita on tanssijoista noin kolmannes. Suurin osa (90 %) tanssitaitei-
lijoista on naisia. Pääkaupunkiseudulla heistä asuu 61 prosenttia.45   

Vuonna 2014 yhteensä 16 tanssitaiteilijaa sai valtion taiteilija-apurahan. Tanssijoille jaettiin 
kolme viisivuotista, kaksi kolmevuotista, kahdeksan yksivuotista ja kolme puolivuotista apura-
haa. Näyttämötaiteen apurahan sai 38 taiteilijaa ja sirkustaiteen yhdeksän taiteilijaa. Samana 
vuonna myös Helsingin kulttuuri- ja kirjastolautakunta jakoi taideapurahoja tanssille. 3 500 
euron apurahan sai 10 tanssitaiteilijaa.

Taiteilijan asema -kyselytutkimuksen mukaan 39 prosenttia tanssitaiteilijoista oli freelancerei-
ta vuonna 2010, kun vuonna 2000 vastaava luku oli 50 prosenttia. Työsuhde oli kyselyn aikaan 
33 prosentilla vastanneista, vuonna 2000 vastaava luku oli 39 prosenttia. Apurahaa saaneiden 
tanssitaiteilijoiden osuus oli kasvanut kymmenessä vuodessa 27 prosentista 37 prosenttiin, 
mikä mahdollistaa osaltaan myös sen, että vapaiden tanssitaiteilijoiden osuus oli kasvanut 12 
prosentista 22 prosenttiin.46   

42 Selvitys tanssitaiteilijoiden työ- ja esiintymistiloista Helsingissä 2008
43 Selvitys tanssitaiteilijoiden työ- ja esiintymistiloista Helsingissä 2008
44 SVT 2010
45 Rensujeff 2014
46 Rensujeff 2014
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Noin yhdellä kymmenestä tanssin ammattilaisesta on vakituinen työ tanssitaitelijana. Suurin 
osa näistä työpaikoista on Suomen Kansallisoopperassa. Tanssin opettajilla on muita tanssi-
taiteilijoita enemmän vakituisia työpaikkoja ja heitä on paljon suhteessa muiden taiteen lajien 
opettajiin. Jopa 74 prosenttia kyselyyn vastanneista tanssijoista on tehnyt opetustyötä.47 

Moniammatillisuus on yleistä tanssitaiteen alalla ja se on ollut myös kasvussa 2000-luvulla. 
Vuonna 2010 ainoastaan taiteellista työtä tehneiden osuus oli laskenut 11 prosenttiin, kun 
vuonna 2000 sen osuus oli vielä 21 prosenttia. Taiteelliseen työhön liittyvää työtä oli tehnyt 
77 prosenttia (72 % vuonna 2000) ja muuta, ei-taiteellista, työtä 30 prosenttia (23 % vuonna 
2000). Näiden lukujen valossa näyttää siltä, että tanssitaiteen alalla taiteilijoiden toimeentulo 
on vuonna 2010 ollut yhä vähemmässä määrin taiteellisesta työstä saatavien tulojen varassa, 
vaikka apurahoitus alalla on parantunut selvästi: alan toimijoiden määrän suuresta noususta 
huolimatta suurempi osuus oli saanut apurahaa vuonna 2010 kuin vuonna 2000.48  

Taiteenaloittaisessa vertailussa tanssitaide on tulotason suhteen sijoittunut huonosti, aino-
astaan kuvataiteilijoiden (konstruoidut) kokonaistulot ovat huonommat. Tanssitaiteilijoiden 
veronalaisten tulojen mediaani vuonna 2010 oli 22 838 euroa. Tämä on 18 prosenttia enemmän 
kuin vuonna 2000. Kuitenkin veronalaiset tulot taiteellisesta työstä (mediaani 6 023 €) olivat 
puolestaan tanssitaiteen alalla laskeneet huomattavasti 2000-luvun mittaan, laskua oli 23 
prosenttia. Taiteellisen työn tulot olivat keskimäärin 26 prosenttia veronalaisista tuloista, kun 
vastaava osuus oli 41 prosenttia vuonna 2000.49 

Työttömyys on tanssin alalla muita taiteen aloja yleisempää ja 30 prosenttia tanssitaiteilijois-
ta oli ollut työttömänä vuonna 2010. Jopa 20 prosenttia tanssitaiteilijoista ei  tehnyt lainkaan 
taiteellista työtä vuonna 2010.50 Kyselytutkimuksen lisäksi tanssijoiden työllisyyttä on selvitet-
ty myös pääkaupunkiseudun vapaan kentän produktioita tarkastelemalla. Vuosina 2009–2011 
tanssin produktiotyöryhmissä työskenteli yhteensä 385 tanssijaa, joista noin kolmannes työs-
kenteli useammassa kuin yhdessä produktiossa. Näin ollen 2/3 työryhmissä mukana olleista 
tanssitaiteilijoista työllistyi kolmen vuoden aikana vain yhteen produktioon.  Tällöin puhutaan 
työsuhteista, joiden pituus vaihteli muutamasta päivästä pariin kuukauteen.51 Elanto on siis 
hankittava pääosin muualta. 

Tanssitaiteen ammattilaisia, tanssijoita, tanssinopettajia ja koreografeja, on Suomessa yli  
1 000. Heistä yhdellä kymmenestä on vakituinen työ tanssitaiteilijana. Työttömyys on 
tanssin alalla muita taiteenlajeja yleisempää ja tulotaso huono. Taiteellisesta työstä saadut 
tulot ovat vähentyneet ja moniammatillisuus kasvussa.  

 Läänintaiteilijat

Tällä hetkellä läänintaiteilijana työskentelee kolme tanssitaustaista taiteilijaa. Läänintaiteili-
jat työskentelevät taiteen edistämisen tehtävissä maan eri puolilla. Taiteen edistämiskeskus 

47 Oinaala & Ruokolainen 2013, Rensujeff 2014
48 Rensujeff 2014
49 Rensujeff 2014
50 Rensujeff 2014
51 Oinaala & Ruokolainen 2013
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valitsee läänintaiteilijan kolmen vuoden määräajaksi. Tehtävät voivat olla valtakunnallisia, 
alueiden yhteisiä tai alueellisia. Keskus määrittää ensin tarpeensa taiteenalan tai muun paino-
pisteen suhteen ja valitsee tähän tehtävään osaavimman hakijan alueellista taidetoimikuntaa 
kuultuaan.52  

Tanssitaiteilija Isto Turpeinen toimii tanssin läänintaitelijana Kaakkois-Suomessa ja Hämees-
sä. Hänen tehtävänään on alueiden tanssitaiteen toimintarakenteiden selvitys. Työssään Tur-
peinen kutsuu alueiden tanssitaiteilijat yhteiseen pöytään tavoitteenaan aluetoiminnallisten 
verkostojen aktivointi ja tarvittaessa uusien luominen. Tanssitaiteilija Hanna Korhonen toimii 
yleisötyön läänintaiteilijana Pohjanmaalla. Työssään hän kehittää alueen esittävien taiteiden 
toimijoiden yhteistyötä ja toimintaedellytyksiä sekä osallistuu erilaisiin paikallisten, alueellis-
ten ja alueiden välisten projektien suunnitteluun ja toteutukseen. Tanssitaiteilija Anniina Au-
nola on taas valtakunnallinen hyvinvoinnin ja taiteen läänintaiteilija, joka toimii Itä-Suomen 
alueelta käsin. Työssään hän edistää yhteisötaidetta ja taiteen vaikuttavuuden tutkimusta. 
Tavoitteena on lisätä taiteen ammattilaisten työllistymistä, osaamista ja verkottumista muihin 
yhteisötaiteilijoina toimiviin tai työssään osallistavia menetelmiä käyttäviin taiteilijoihin.53  

Kolme tanssijataustaista läänintaiteilijaa rakentaa alan alueellisia verkostoja Kaakkois-
Suomessa ja Hämeessä, Pohjanmaalla ja Itä-Suomessa. 

 YLEISÖYHTEISTYÖ JA TANSSI TAITEEN KENTÄN ULKOPUOLELLA

Tanssitaiteilijat toimivat aktiivisesti myös muilla kuin taiteen kentillä. Taiteilijan asema 2010 
-kyselytutkimuksen aineiston mukaan tanssitaiteilijat työskentelevät ns. soveltavan taiteen 
alueella muiden alojen taiteilijoita aktiivisemmin. Soveltavalla taiteella tarkoitetaan taide-
lähtöisiä menetelmiä ja näiden menetelmien ja osaamisen hyödyntämistä eri toimialoilla ja 
yhteiskunnan eri sektoreilla. Jopa 39 prosentilla tanssitaiteilijoista oli kokemusta tällaisesta 
työskentelystä. Kyselyn tulosten mukaan tanssitaiteilijat työskentelevät erityisesti nuorten 
ja vanhusten parissa sosiaali- ja terveysalalla, mutta osallistuvat myös taideinstituutioiden 
yleisötyöprojekteihin.54  

Kaikki helsinkiläiset tanssin VOS-toimijat ovatkin tehneet merkittäviä yleisötyöprojekteja yh-
dessä kaupunkilaisten kanssa. Tero Saarinen Companyn yhteistyö malminkartanolaisen Apollon 
yhteiskoulun ja erityisesti sen maahanmuuttajataustaisten oppilaiden kanssa on jatkunut 
jo useita vuosi. Tanssiteatteri Hurjaruuth on jalkautunut Ruoholahteen, tosin lähinnä sirkuk-
sen keinoja käyttäen. Zodiak – Uuden tanssin keskus on hyödyntänyt yhteisötanssin metodeja 
erityyppisten asiakasryhmien kanssa muun muassa Vuosaaressa ja Kannelmäessä. Lisäksi 
Zodiak kehittää kolmivuotisessa projektissaan taiteellisia ja moniammatillisia menetelmiä 
kieltenopetukseen sekä tanssitaiteilijoille että kielenopettajille. Espoolainen VOS-ryhmä Glims 
& Gloms Dance Company on työskennellyt Parkinsonin tautia sairastaneiden kanssa. 

52 http://www.taike.fi/fi/laanintaiteilijat
53 http://www.taike.fi/fi/laanintaiteilijat
54 Rensujeff 2014
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Kaiken kaikkiaan tanssin VOS-toimijoiden tekemä yleisöyhteistyö on ollut uranuurtavaa ja 
myös volyymiltaan merkittävää. Esimerkiksi Zodiakin yleisötyö piti vuonna 2014 sisällään 221 
erityyppistä yleisötyökurssia ja -tapahtumaa, joihin osallistui yhteensä 6 283 henkilöä. Laa-
jasta ja laadukkaasta yleisötyöstään tunnetulla ja tanssin kenttään verrattuna huomattavasti 
paremmin resursoidulla Kansallisteatterilla oli samana vuonna 240 yleisötyötapahtumaa, 
joihin osallistui yhteensä 9036 henkilöä. 

Vapaan kentän tanssiryhmistä esimerkiksi Myrskyryhmä on työskennellyt jo pitkään vanhusten 
parissa. Tanssiteatteri Auraco on työskennellyt niin vanhusten kuin lastenkin parissa. Yhteisen 
työskentelyn lisäksi tanssiesityksiä on viety myös laitoksiin, yhtenä tuoreena esimerkkinä 
Gruppen Fyranin teos Aino ja Reino palvelutalossa Kampin palvelukeskuksessa. Arja Tiili & Co on 
puolestaan kehittänyt perus- ja ammattikoululaisille suunnatun Break the fight -hankkeen, 
jonka breakdance-työpajoissa käsitellään koulukiusaamista ja erilaisuuden hyväksymistä liik-
keen ja yhdessä tekemisen keinoin. Hankkeeseen kuuluu myös esitys, jossa käsitellään vallan 
käyttöön ja valtapeleihin liittyviä teemoja.

Yksittäisistä tanssitaiteilijoista esimerkiksi Hanna Brotherus on työskennellyt niin lasten, 
nuorten, vanhusten kuin turvapaikanhakijoidenkin kanssa ja valmistanut tämän työskentelyn 
pohjalta teoksia niin Helsingin kaupunginteatterille kuin Kansallisteatteriinkin. Ninni Perkon 
muistisairautta käsittelevää teosta on hyödynnetty osana Helsingin kaupungin sosiaali- ja ter-
veysviraston omaishoitajille suunnattua palvelua ja teos sekä siihen liittyvä työpaja on nähty 
kiertueella lukuisissa vanhustenkeskuksissa. Taiteilija-tutkija Kirsi Heimonen taas on työsken-
nellyt tanssitaiteilijana sekä niin kutsuttujen marginaaliryhmien että henkilökunnan parissa 
Helsingin Diakonissalaitoksessa.

Myös Helsingin kaupungin elinkeino-osaston ja Taideyliopiston yhteisessä Helsinki Creates 
Works -hankkeen kahdeksasta taiteilijasta yksi on tanssitaiteilija. Hanke tuo yhteen eri alojen 
nuoret taiteilijat, kaupunkitoimijat ja kehittämiskohteiksi valitut Helsingin kaupunginosat. 
Taiteilijat ovat työskennelleet myös yrityksissä. 

Tanssia hyödynnetään myös terapiamuotona eri aloilla. Suomen tanssiterapiayhdistyksessä on 128 
jäsentä, joista 54 on ammattijäseniä. Arvion mukaan 75–85 prosenttia ammattijäsenistä käyt-
tää tanssi-liiketerapiaa työssään.  Ammatillisen tanssi-liiketerapiakoulutuksen suorittaneita 
tanssi-liiketerapeutteja toimii sosiaali-, terveys-, kasvatus-, opetus-, tanssi- ja liikunta-aloilla. 
Terveydenhuoltoalan ammattilaisia, joilla on myös tanssi-liiketerapeutin pätevyys toimii muun 
muassa psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa ja ikääntyneiden palveluissa. Sosiaalialalla 
tanssiterapeutteja toimii muun muassa lastensuojelussa ja nuorisotyössä. Tanssiterapiapal-
veluja ostavat myös esimerkiksi kuntien koulutoimet ja kolmannen sektorin organisaatiot. 
Kehittyvä suunta on tanssi-liiketerapian hyödyntäminen yrityksissä työtapana mentoroinnissa 
ja työhyvinvoinnin ylläpitämisessä.55  

Tanssiterapian lisäksi yhteisötanssin luonnollinen konteksti on taideinstituutioiden ulkopuo-
lella. Yhteisö tanssii ry edistää tanssimisen mahdollisuutta erilaisissa työ-, opiskelu-, harras-
tus- ja asuinyhteisöissä. Kaikki tanssin lajit voivat kuulua yhteisötanssiin ja yhteisötanssin 
näkökulmasta jokainen osaa tanssia. Työskentely lähtee osallistujien omista lähtökohdista 

55 Suomen tanssiterapiayhdistys ry. 27.2.2015, Lindgren, Punkanen & Pylvänäinen 2013
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ja painottaa tanssin kokemuksellisuutta. Yhteisötanssitapahtuma voi olla kestoltaan yksi 
ainutkertainen tunti, lyhytkurssi tai pitempikestoinen projekti. Tavoitteet luodaan yhdessä 
ja jokainen osallistuja voi vaikuttaa siihen mitä tapahtuu ja miten edetään. Hankkeet voivat 
päätyä esitykseen, mutta se ei ole arvo sinänsä, vaan yksi osa prosessia. Ohjaaja on tanssin 
ammattilainen, joka pystyy ohjaamaan taiteelliseen työskentelyyn, ja joka on avoimessa 
vuorovaikutuksessa ryhmän kanssa. Yhteisö tanssii ry järjestää joka toinen vuosi Tampereella 
Yhteisötanssifestivaalia, jonka ohjelmistoon kuuluu yhteisötanssiteoksia, työpajoja ja avoimia 
yhteisötansseja.56  

Tanssitaiteilijat työskentelevät ns. soveltavan taiteen alueella yhteiskunnan eri sekto-
reilla muiden alojen taiteilijoita aktiivisemmin, jopa 39 prosentilla tanssitaiteilijoista oli 
tästä kokemusta. Tanssin VOS-toimijoiden tekemä yleisöyhteistyö on merkittävää ja myös 
vapaan kentän tanssiryhmillä ja yksittäisillä tanssitaiteilijoilla on kokemusta eri ikäryhmien 
ja erityisryhmien kanssa työskentelystä taiteen kentän ulkopuolella. Tanssia hyödynnetään 
terapiatyössä ja yhteisötanssin edustajat kutsuvat kaikkia tanssimaan omissa työ-, opiske-
lu-, harrastus- ja asuinyhteisöissään.

 TANSSIN MONIMUOTOINEN AMMATTILAIS-  
 JA HARRASTUSTOIMINTA 

 Tanssialan järjestöt

Tanssin kentällä on aktiivista yhdistystoimintaa. Tanssin tiedotuskeskuksen sivuille on listattu yli 
40 tanssiyhdistystä Suomen Tanssiurheiluliitto STULista Suomen pyörätuolitanssiliittoon. Edustet-
tuina ovat myös eri tanssilajien omat yhdistykset kansantanssista swingin kautta sambaan. 
Alan ammattiliitot ja ammatilliset yhdistykset on listattu erikseen. Jälkimmäisiä ovat muun 
muassa edellä mainitut Suomen Tanssiterapiayhdistys ry ja Yhteisö tanssii ry sekä  daCi Finland 
– Tanssin varhaiskasvattajat ry, jonka tehtävänä on edistää lasten ja nuorten tanssikasvatusta, 
Dance Health Finland DHF ry, joka edistää tanssin ammattilaisten ja opiskelijoiden psyykkistä ja 
fyysistä hyvinvointia, Tanssille ry, joka edistää tanssin ammattilaisten ja opiskelijoiden työs-
kentelyolosuhteita sekä Tanssiareena ry, joka edistää suomalaisen nykytanssin tunnettuutta ja 
kansainvälistymistä.

Tanssijoiden ammattiliitto on Suomen tanssi- ja sirkustaiteilijat STST ry, jonka kattojärjestö on 
Teatteri- ja Mediatyöntekijät TEME ry.  Edunvalvontajärjestöjä ovat Suomen Tanssinopettajain 
liitto STOL ry ja Suomen Tanssioppilaitosten liitto STOPP ry. Suurin osa tanssin VOS-toimijoista on 
Suomen Teatterit ry:n jäseniä. 

Tanssin Tiedotuskeskus kokoaa laaja-alaisesti yhteen tanssin kentän eri toimijoita. Sen jä-
senyhteisöjä ovat Suomen Kansallisbaletti, Suomen Nuorisoseurat ry, Suomen Seuratanssiliitto ry, 
Suomen Tanssinopettajain Liitto ry, Suomen Tanssioppilaitosten Liitto ry, Suomen tanssi- ja 
sirkustaiteilijat ry, Suomen Tanssiurheiluliitto ry, Suomen Teatterit ry, Teatterikeskus ry, Taideyli-
opiston Teatterikorkeakoulu ja Zodiak – Uuden tanssin keskus. 

56 http://www.yhteisotanssi.fi
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Tanssin tiedotuskeskuksen tehtävänä on edistää tanssitaiteen asemaa, toimintaedellytyksiä ja 
tunnettuutta Suomessa sekä tehdä suomalaista tanssitaidetta tunnetuksi ulkomailla. Tie-
dotuskeskus pyrkii parantamaan tanssin asemaa myös tukemalla tanssikulttuurin kehitystä. 
Käytännössä Tanssin Tiedotuskeskus tiedottaa suomalaisesta tanssista kotimaassa ja ulko-
mailla, kerää ja tuottaa tietoa suomalaisesta tanssista, vaikuttaa yhteiskunnallisesti, tekee 
kansainvälistä promootiotyötä ja tukee suomalaisen tanssin kentän käytännön toimintaa eri 
tavoilla, esimerkiksi hankkeiden kautta, joista Tanssin talo edistäminen on yksi.57  

Tanssin tiedotuskeskus kokoaa yhteen tanssialan järjestöjä ja edistää tanssitaiteen ase-
maa, toimintaedellytyksiä ja tunnettuutta Suomessa sekä tekee suomalaista tanssitaidetta 
tunnetuksi ulkomailla.

 Kilpatanssi

Suomen Tanssiurheiluliitto ry on suomalaisen tanssiurheilun edunvalvoja ja Valon ja Olympiakomi-
tean jäsen. Liiton piiriin kuuluvat tanssilajeista vakio- ja latinalaistanssit, rock’n’swing -tanssit, 
disco-, street- ja performing arts -tanssit sekä pyörätuolitanssi ja sports aerobics. Liitolla on 82 
jäsenseuraa, joilla on yhteensä noin 13 500 jäsentä.58  

Liitto järjestää koulutusta valmentajille ja kilpailutoimihenkilöille, maajoukkuevalmennuksia 
sekä seminaareja. Jäsenseurat järjestävät ohjattuja valmennuksia ryhmissä ja yksityistunteina, 
omatoimivalmennuksia (practice night), näytöksiä ja tanssikilpailuja eri puolilla maata. Kilpai-
lijamäärät vaihtelevat 80–200 pariin vakio- ja latinalaistansseissa. Rock’n’swing-tansseissa 
ja pyörätuolitanssissa kilpailee kahdestakymmenestä kolmeenkymmeneen paria. Suomen 
tanssiurheiluliittoon kuuluva Finnish Dance Organization (FDO) järjestää omia kilpailujaan, 
joissa on runsaasti eri-ikäisiä osallistujia. Kilpatanssikilpailut järjestetään urheiluhalleissa 
tai sellaisten koulujen saleissa, joista löytyy myös katsomo- ja lämmittelytilat sekä runsaasti 
pukuhuonetilaa.59  

Alan ammattilaisten määrää on vaikea arvioida. Yhtenä jäsenseurana tanssiurheiluliitossa 
toimii Suomen Professional Division Tanssiurheiluvalmentajat ja -tuomarit, jolla on 16 ammattilais-
jäsentä. Valmennus- tai koulutuspalveluja ostetaan vaihtelevasti Suomen Tanssinopettajien 
liiton jäseniltä.60  
 
Suomen tanssiurheiluliitto on World Dance Sport Federationin (WDSF), World Rock’n’Roll Confede-
rationin ja Fisaf Internationalin maajäsen. Suomen maajoukkueen valmentajina  käytetään kan-
sainvälisiä valmentajia ja jäsenseurat järjestävät kilpailuita, joihin osallistujia tulee ulkomailta. 
Suomalaiset kilpatanssijat käyvät vastaavasti ulkomailla kilpailemassa ja valmennuksissa.61  

57 http://www.danceinfo.fi/tanssin-tiedotuskeskus/toiminnan-esittely/
58 Korhonen 24.2.2015
59 Korhonen 24.2.2015
60 Korhonen 24.2.2015
61 Korhonen 24.2.2015
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6.–8.3.2015 järjestettiin Helsingissä ensi kertaa WDSF Grand Slam –osakilpailu. Messukeskuk-
sessa pidettyyn kilpailuun osallistui useita vakio- ja latinalaistanssien kansainvälisiä huip-
pupareja. Kilpailussa oli omat sarjat aikuisille, junioreille ja senioreille. Uutta suomalaisen 
kilpatanssin kentällä ovat ProAm-kilpailut, joissa tanssin harrastaja kilpailee ammattilaisen 
opastuksella ja parina. 

 Finnish Dance Organization FDO ry.

Suomen Tanssiurheiluliiton jäsenjärjestö Finnish Dance Organization FDO ry. järjestää vuosit-
tain SM-tason kilpailuja Disco-, Street-, Performing Arts-, Latino Show-, Battle-katutanssila-
jeissa. Lapsille järjestetään oma kaikkien lajien yhteinen ikäkausimestaruuskilpailu. Kilpailujen 
lisäksi FDO:lla on koulutustoimintaa.62  

Kilpailujen osallistujamäärät vaihtelevat sadasta 1200:aan. Osallistujat ovat kaikenikäisiä 
aikuisia, lapsia ja nuoria, suurin osa pääkaupunkiseudulta. Yhteensä liitolla oli vajaa 3000 jä-
sentä vuonna 2014. Tanssin harrastajien lisäksi kilpailutoiminnassa on mukana tanssiopettajia, 
minkä lisäksi osa aikuisten ikäryhmissä kilpailevista tähtää ammattilaiseksi.63  

FDO järjestää kilpailuja pääkaupunkiseudulla ja muissa isoissa kaupungeissa. Pääasiassa tapah-
tumat ovat urheiluhalleissa, mutta esimerkiksi battle-kilpailuja on järjestetty myös klubimaises-
sa ympäristössä, muun muassa Kulttuuriareena Gloriassa. Harrastajat treenaavat omissa kaupun-
geissaan, useimmiten kaupallisissa tanssikouluissa, mutta myös seuroissa ja kerhoissa.64  

FDO on International Dance Organizationin (IDO) jäsen ja osallistuu sen kansainväliseen jär-
jestö- ja kilpailutoimintaan. Suomesta osallistuu vuosittain IDO:n kilpailuihin yleensä toista 
sataa tanssijaa.65  

Suomen Tanssiurheiluliitto ry edustaa suomalaisia kilpatanssijoita. Sillä on 82 jäsenseuraa, 
joissa on noin 13 500 jäsentä. Jäsenseurat järjestävät eri-ikäisille suunnattua tanssivalmen-
nusta, näytöksiä ja tanssikilpailuja eri puolilla maata. Erityisen suosittuja ovat Finnish Dan-
ce Organization FDO ry:n järjestämät SM-kilpailut katutanssissa, joihin osallistuu parhaim-
millaan yli tuhat eri-ikäistä tanssijaa. Tanssin kilpailutoiminta on kansainvälistä.

 Katutanssi

Katutanssilla tarkoitetaan yleensä tanssikoulujen ulkopuolella kehittyneitä tanssityylejä, 
Näitä ovat hiphop, break, locking, popping, voguing, waacking, grumping ja house. Katutans-
silajien puolella ei ole ammattikoulutusta, mutta pelkästään katutanssilla itsensä elättäviä 
tanssijoita, opettajia, koreografeja ja tapahtumajärjestäjiä on Suomessa arviolta  20–30. Katu-
tanssitunteja järjestetään useissa tanssikouluissa, kansanopistoissa, liikuntakeskuksissa jne. 
ja katutanssilla arvioidaankin olevan yli 10 000 harrastajaa kautta Suomen.66  

62 Erkko 24.2.2015
63 Erkko 24.2.2015
64 Erkko 24.2.2015
65 Erkko 24.2.2015
66 Lahti 17.2.2015
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Tanssituntien lisäksi katutanssi elää tapahtumissa, joita ovat esimerkiksi pienet, kollektiiviset 
ja vapaamuotoiset jamit, järjestetyt battlet ja festivaalit sekä suuria joukkoja houkuttelevat 
kilpailut (ks. Finnish Dance Organization FDO). Yksittäisiä kertaluontoisia tapahtumia järjes-
tetään paljon ympäri Suomea. Suurin osa tapahtumista ja toiminnasta pyörii ilman julkista 
tukea, joko yhdistysten tai yksittäisten henkilöiden omalla rahoituksella sekä tapahtumien 
omalla tuotolla. Myös esimerkiksi Red Bull -energiajuomayhtiö rahoittaa katutanssitapahtu-
mia, joiden osallistujamäärät lähentelevät tuhatta. Vuosittain toistuvia 100–300 osallistujaa 
kerääviä festivaaleja on Suomessa kymmenkunta. Verrattuna ulkomaisin tapahtumiin Suo-
mesta puuttuvat suuren mittakaavan tapahtumat. Ranskassa järjestettävä maailman suurin 
katutanssikilpailu Juste Debout kerää vuosittain 16 000 kävijää.67  

Aktiivisia katutanssiyhdistyksiä löytyy pääkaupunkiseudun lisäksi Joensuusta, Kuopiosta, 
Lappeenrannasta, Oulusta ja Jyväskylän alueelta. Pääkaupunkiseudulla on kolme pelkäs-
tään katutanssilajeihin erikoistunutta tanssikoulua. Tapahtumia ja tanssitunteja järjestetään 
tanssikoulujen lisäksi hyvin erilaisissa tiloissa ympäri kaupunkia esimerkiksi Vanhalla ylioppi-
lastalolla, Kulttuuritalolla, Töölön kisahallilla, klubeissa Helsingin keskustassa, nuorisotaloilla, 
vuokrattavissa monitoimitiloissa ja teattereissa.68  

Suomen kansainvälisesti tunnetuin katutanssiryhmä on Flow Mo, joka on kiertänyt kilpaile-
massa, esiintymässä ja tuomaroimassa ympäri maailmaa jo yli kymmenen vuoden ajan. On 
joitakin muita ryhmiä ja yksittäisiä tanssijoita, joiden toiminta on vahvasti kansainvälistä. Suo-
malaiset katutanssijat ovat saaneet huomiota myös Youtubessa julkaistuista videoista: suoma-
laisen Bboy Atan battlella yhdysvaltalaista Bboy Machinea vastaan on Youtubessa yli 600 000 
näyttökertaa (ks. esim. https://www.youtube.com/watch?v=4by0izGmqI0, samasta battlesta 
olemassa useita taltiointeja).69  

Osa tunnetuista suomalaisista katutanssijoista on saanut koulutuksen ja työskentelee myös 
nykytanssin kentällä. Heitä ovat esimerkiksi Tero Saarinen Companynkin teoksissa nähty Ima 
Iduozee sekä UrbanApan perustajat Sonya Lindfors ja Anniina Jääskeläinen.

Aktiivisia katutanssiyhdistyksiä toimii eri puolilla Suomea ja tanssikoulut järjestävät ope-
tusta katutanssilajeissa. Katutanssi elää tapahtumissa pienimuotoisista jameista järjestet-
tyihin battleihin ja suuriin kilpailuihin. Suurin osa tapahtumista ja toiminnasta pyörii ilman 
julkista tukea. Suomalaiset katutanssijat ovat pärjänneet myös kansainvälisissä battleissä, 
joiden taltioinneilla on Youtubessa satojatuhansia katsomiskertoja. 

 Kansantanssi

Suomalaisia kansantanssijärjestöjä ovat Suomen Nuorisoseurat (SN), Suomalaisen Kansan-
tanssin Ystävät (SKY), Kansantanssinuorten Liitto (KTNL), Karjalainen Nuorisoliitto (KN) ja Finlands 
Svenska Folkdansring (FSF). Lukuisista toimijoista johtuen kansantanssin harrastaminen on 
Suomessa varsin pirstaloitunutta ja kokonaiskuvan hahmottaminen haastavaa, vaikka kan-
sallisella tasolla harrastusalan ympärillä toimivat liitot tekevätkin alati tiivistyvää yhteistyötä. 

67 Lahti 17.2.2015
68 Lahti 17.2.2015 
69 Lahti 17.2.2015
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Alan keskusjärjestönä toimii Kansanmusiikin ja kansantanssin edistämiskeskus (KEK), joka nimensä 
mukaisesti kokoaa samaan keskusjärjestöön kansantanssialan lisäksi myös kansanmusiikin 
toimijat. Järjestö kattaa jäsenistönsä kautta sekä tanssin että musiikin ammattilaiset ja har-
rastajat.  Kansantanssialan ohjaajakoulutusta koordinoi Kansantanssialan yhteistyötoimikunta 
KYT, johon jokainen kansantanssialan järjestöistä on asettanut edustajansa.70  

Tuoretta tietoa harrastajamääristä ei ole saatavilla, mutta vuonna 2001 Suomen nuorisoseu-
roissa kansantanssin harrastajia oli arviolta 8 000 ja Karjalaisessa Nuorisoliitossa 1 500, tosin 
harrastajamäärien arvioidaan sittemmin hieman vähentyneen. Suomen Kansantanssin Ys-
tävillä  ja Kansantanssinuorten liitossa arvellaan olevan yhteensä noin 3 000 jäsentä ja yli 60 
kansantanssiseuraa. Finlands Svenska Folkdansringilla on noin 7 00 jäsentä ja ulkosuomalaisia 
kansantanssinharrastajia arvellaan olevan joitakin satoja. Lisäksi kansantanssin harrastajia on 
esimerkiksi kansalaisopistoissa ja eläkeläisten toimintaryhmissä. Suurimmat harrastajaryh-
mät löytyvät alle kouluikäisistä ja alakoululaisista. Aikuisten ryhmiä on sekä esiintymistoimin-
taan tähtääviä että sosiaalisen tanssin muodoin toimivia ei-esiintyviä ryhmiä.71  

Nuorisoseurat ovat keskittäneet tanssialan palvelunsa tanssin osaamiskeskukseen, joka pal-
velee harrastajia pääasiassa Lahdesta käsin. Osaamiskeskuksen taustalle on koottu osaamis-
verkosto, joka sisältää keskeiset tanssialan toimijat järjestössä: tanssiin liittyvät työntekijät, 
tanssinopettajat ja järjestön ohjaajat.72 Osaamiskeskus tiedottaa tanssitoiminnasta, edistää 
tanssitaiteen ja kulttuuripalveluiden saatavuutta sekä tukee kansantanssin ammattilaisten 
toimintaa ja työllistymistä73. 

Kansantanssia harrastetaan eri puolilla maata ja kansantanssikeskittymiä on syntynyt Lah-
den, Lappeenrannan, Joensuun, Rovaniemen, Sodankylän, Iisalmen, Jyväskylän, Oulun, 
Kaustisen ja Alavuden seuduille. Kansantanssia harrastetaan kouluilla, nuorisotaloissa, nuo-
risoseurantaloissa ja erilaisissa tanssisaleissa. Esiintymisiä ovat urheiluhallien lisäksi konsert-
tisaleissa.74  

Kansantanssiharrastajien toiminta on perinteisesti rakentunut enimmäkseen talkootyön 
varaan. Vain harvat ryhmät ovat saaneet merkittävää julkista tukea toiminnalleen. Tilanne 
on samankaltainen riippumatta siitä, onko kyseessä laajasti esiintyvä ryhmä tai sosiaalinen 
tanssin harrastaminen.75  

Kansantanssin ammattilaisryhmiä ovat Tanssiteatteri Tsuumi Helsingissä, Tanssiteatteri Rimppa-
remmi Rovaniemellä, Tanssiteatteri Hämy Oulussa ja Puhti Duo Tampereella. Näistä Rimpparem-
mi on VOS-ryhmä ja Tanssiteatteri Tsuumi valtion ja Helsingin kaupungin toiminta-avustuksen 
piirissä. Lisäksi kymmeniä ammattilaisia työskentelee kansantanssin harrastuskentän tukena 
useimmiten freelance-pohjalta.76   

70 Pokkinen 11.3.2015
71 Pokkinen 11.3.2015
72 Pokkinen 11.3.2015
73 http://www.nuorisoseurat.fi/tanssinosaamiskeskus
74 Pokkinen 11.3.2015
75 Suomalaisen kansantanssin harrastus- ja ammattilaistoiminnan peruskartoitus 2001
76 Pokkinen 11.3.2015, Suomalaisen kansantanssin peruskartoitus 2001
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Keskeisiä kansantanssifestivaaleja ovat Pispalan sottiisi ja Tanssimania, joita järjestetään vuoro-
vuosin Tampereella, syksyisin Lahdessa järjestettävä lasten ja nuorten festivaali
Hollo ja Martta sekä kesäisin järjestettävät kansantanssin ja -musiikin kansainväliset tapah-
tumat Jutajaiset Rovaniemellä ja Kaustinen Folk Music Festival. Lisäksi vuosittain tammikuussa 
järjestetään laivafestivaali Folklandia. Kansantanssin järjestöillä on myös omia, pienempiä 
tapahtumia ja juhlia. Edellä mainituista tapahtumista Pispalan sottiisi kerää vuosittain 1 500–4 
000 osallistujaa, Folklandia noin 2 500 osallistujaa.77  

Kansanmusiikin ja kansantanssin edistämiskeskus (KEK) huolehtii Suomen folklorealan jär-
jestöjen ja folklorejuhlien järjestäjien osallistumista kansainväliseen yhteistyöhön sekä tämän 
edellyttämästä kansallisesta yhteistyöstä. Pohjoismaista kansantanssi- ja kansanmusiikkialan 
yhteistyötä tehdään Nordlek-sopimuksen puitteissa, jossa myös nuorisoseurat ovat mukana.78  

Kansantanssin alalla on useita eri järjestöjä, joilla on yhteensä yli 10 000 jäsentä ympäri 
Suomen. Kansantanssin ammattilaisryhmiä on neljä ja keskeisiä festivaaleja järjestetään 
Tampereella, Lahdessa, Rovaniemellä ja Kaustisilla.

 Pari- ja seuratanssi

Suomessa on yli 60 lavatanssiseuraa ympäri Suomen, aina Kittilää ja Ivaloa myöten. Seuroissa 
on mukana 30 000 harrastajaa, minkä lisäksi tansseissa käy myös paljon muita kuin seurojen 
jäseniä. ”Vanhan tangon suurlähettiläs” Juhani Tahvanainen arvioi muita lavatansseissa kävi-
jöitä olevan jopa 500 000, mutta arvio voi olla alakanttiin, olihan 27 prosenttia suomalaisista 
joskus harrastanut pari-/seuratanssia vuonna 2002. Kaikkiaan Suomessa on noin 300 koulutet-
tua seuratanssinohjaajaa.79  

Suurin osa seuratanssin harrastajista harrastaa ”säännöllisen epäsäännöllisesti” eli tunneilla 
tai tansseissa ei välttämättä käydä viikoittain läpi vuoden vaan jaksoissa tai esimerkiksi kesä-
aikaan. Paritanssiharrastusta on pidetty vanhemman väen huvina, mutta esimerkiksi Tans-
sikoulu Blomqvistin asiakaskunnan keski-ikä on viime vuosina lähestynyt kolmeakymmentä 
aikaisemman viidenkymmenen sijaan.80   

Pääkaupunkiseudulla on arvion mukaan noin 20 seuratanssiin keskittyvää tanssikoulua, 
tanssiseuraa sekä yksittäistä tanssinopettajaa. Tanssikoulujen omien tilojen lisäksi paritanssia 
opetetaan runsaasti esimerkiksi vanhoissa työnväentaloissa ja asukastaloissa (esimerkiksi 
Viikin asukastalo, Puotilan työväentalo, Malmin vpk. ja Merimelojien maja Töölössä). Kaikkiaan 
Suomessa on noin 300 koulutettua seuratanssinohjaajaa.81 

Sen sijaan Helsingistä ei löydy perinteistä tanssilavaa ja viimeinen tanssiravintola Wanhan 
kellari lopettaa näillä näkymin keväällä. Lähimmät tanssipaikat ovat Vantaan Korsossa Lumon 
monitoimikeskus ja Hakkilassa Pavi. Helsinkiläiset harrastajat suuntaavatkin viikonloppuisin 

77 Pokkinen 11.3.2015
78 Pokkinen 11.3.2015
79 Tahvanainen 17.3. 2015, SVT 2002
80 Blomqvist 17.3. 2015
81 Tahvanainen 17.3. 2015
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tansseihin Helsingin ulkopuolelle: Nurmijärven Ruusulinnaan, Riihimäen Riutanharjuun, Mänt-
sälän suurlavalle ja Parolan Satulinnaan.82   

Erilaisia tanssileirejä järjestetään ympäri Suomea. Valasrannan tanssileiri kerää jopa 4 000–5 
000 kävijää ja Joensuun tanssiviikot noin 2500. Paritanssin keskittyviä muita tapahtumia ovat 
esimerkiksi Valssin aika -tapahtuma Viitasaarella ja Seinäjoen tangomarkkinat. Lisäksi järjeste-
tään useita eri tanssilajien SM-kilpailuja, esimerkiksi suomalaisen tangon ja humpan sm-kil-
pailut. Tanssikansa käy myös paljon risteilemässä ja räätälöityjä tanssiristeilyjäkin järjestetään 
säännöllisesti.83  

Suomalainen lavatanssikulttuuri on kansainvälisesti katsottuna varsin ainutlaatuista. Suoma-
laisten mukana lavatanssi on levinnyt hieman myös muualle: esimerkiksi Ruotsin Göteborgiin 
ja Sveitsiin on perustettu lavatanssiseurat. Suomalaiset tanssinopettajat opettajat myös joka 
talvi Kanarian turistikohteissa suomalaisia lavatansseja.84  

Suomessa on yli 60 lavatanssiseuraa, joissa on mukana 30 000 harrastajaa, minkä lisäk-
si tansseissa käy myös paljon muita kuin seurojen jäseniä. Tanssileirit keräävät tuhansia 
osallistujia. Seuratanssia opetetaan Helsingissä tanssikouluissa ja vanhoissa työväenta-
loissa, mutta perinteinen tanssilava pääkaupungista puuttuu. Lavatanssit kiinnostavat 
myös nuorempaa väkeä, jotka käyvät esimerkiksi festivaalien yhteydessä järjestettävissä 
kaupunkitansseissa.   

 Lattareita salsasta sambaan

Keskeisiä salsakentän toimijoita ovat tanssikoulut. Helsingissä on kuusi salsaan erikoistunutta 
tanssikoulua, jotka järjestävät säännöllisen opetustoiminnan lisäksi kursseja, matkoja, näytök-
siä, festivaaleja ja bileitä. Näistä vuonna 1993 perustettu Baila Baila kertoo olevansa Euroopan en-
simmäinen salsaan  keskittynyt tanssikoulu.  Baila Bailan jo yksitoista kertaa järjestämä salsafes-
tivaali on Suomen suurin salsatapahtuma, joka kerää kansainvälisen opettaja- ja esiintyjäkaartin 
lisäksi myös tanssijoita naapurimaista.  Kävijöitä on vuosittain 600–1000. Tapahtuma levittäytyy 
kahden eri tanssikoulun tiloihin sekä useaan helsinkiläiseen ravintolaan. Muita isoja lattarifesti-
vaaleja ovat  heinäkuussa järjestettävät Tampere Salsa Festival ja Afrolatin Flow Helsingissä, jotka 
ovat myös vahvasti kansainvälisiä.  Jälkimmäinen järjestää tapahtumia läpi kevään.85  

Kesällä salsaa voi tanssia Helsingissä joka sunnuntai Oopperatalon takana olevassa amfite-
atterissa. Vuonna 2004 perustetun Salsa Borealis – pääkaupunkiseudun salsan ystävät ry:n järjes-
tämät tanssit keräävät paikalle parhaimmillaan 400 ihmistä tanssimaan lattareita yhdessä.  
Salsayhdistyksiä löytyy myös muualta Suomesta: Azúcar – Tampereen salsa ry, Bailes Cubanos 
– Turun Seudun Salsa ry, SalsaSavo ry ja Salsa del Este - Joensuun salsayhdistys ry. Kentän oman 
arvion mukaan salsan harrastajia voisi olla Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla noin 6 000 ja 
koko Suomessa 12 000–20 00086. 

82 Blomqvist 17.3. 2015, Tahvanainen 17.3.2015
83 Tahvanainen 17.3.2015
84 Blomqvist 17.3. 2015, Tahvanainen 17.3.2015
85 Weber 27.3.2015, Tanssin talon tekemä tanssikoulukysely 2015
86 Weber 27.3.2015
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Suomen Sambakoulujen Liitto ry (SSKL) on vuonna 1990 perustettu yhdistys, jonka tehtävänä 
on yhdistää Suomen sambakoulujen voimat ja edistää sambaharrastuksen kasvua Suomes-
sa. Vuonna 1991 liitto järjesti ensimmäisen katukarnevaalin Turussa. Vuonna 1993 tapahtuma 
siirtyi Helsinkiin ja syntyi Helsinki Samba Carnaval, joka on kuulunut useana vuonna myös 
Helsinki-päivän ohjelmistoon. Tapahtuma kerää katujen varsille kymmeniä tuhansia katsojia. 
Riolaisen perinteen mukaan tapahtuma on myös sambakoulujen välinen kilpailu. Sambakou-
lujen toiminta pyöriikin vahvasti Helsinki Samba Carnavalin ympärillä, johon osallistumista 
rahoitetaan keikkailemalla esimerkiksi erilaisissa tapahtumissa. Tanssimisen lisäksi samba-
kouluissa soitetaan.87  

Liittoon kuuluu kahdeksan sambakoulua, joista kolme toimii Helsingissä. Muut sambakoulut 
ovat Lahdessa, Kokkolassa, Seinäjoella, Tampereella ja Turussa. Yksi kouluista järjestää kurs-
seja ympäri Suomen. Sambaajia on kouluissa noin 800, joista yli puolet Helsingissä ja Tampe-
reella. Lähes kaikki suomalaiset sambatanssijat ovat harrastajia.88  

SSKL kuuluu Federation of European Carnival Cities (FECC) -järjestöön, mikä tuo toiminnalle 
kansainvälisen ulottuvuuden. Järjestön kautta suomalaisia sambaajia on kutsuttu ulkomaille 
ja he ovat vuosien saatossa esiintyneet esimerkiksi Ruotsissa, Saksassa, Maltalla, Makedoni-
assa, Iso-Britanniassa, Venäjällä, Portugalissa ja Bulgariassa. Karnevaalien ja sambamatkojen 
lisäksi  SSKL järjestää koulutus- ja kurssitoimintaa.89  

Helsingissä toimii jopa kuusi salsaan erikoistunutta tanssikoulua, jotka järjestävät säännöl-
lisen opetustoiminnan lisäksi kursseja, matkoja, näytöksiä, bileitä ja festivaaleja. Koulujen 
lisäksi salsatoimintaa järjestävät yhdistykset, joita toimii Suomessa eri paikkakunnilla. 
Sambaharrastus kiinnittyy Suomessa kahdeksaan sambakouluun, joiden vuoden kohokohta 
on Helsinki Samba Carnaval. 

 Kaupalliset tanssiryhmät

Kaupallisista tanssiryhmistä on hyvin vähän tietoa tarjolla. Tiedossa ei ole aiheeseen liitty-
vää tutkimusta. Yksi Suomen pitkäikäisimmistä shoptanssiryhmistä on StepUp Dancers, jon-
ka agentti StepUp Agency välittää myös muita show- ja katutanssiryhmiä. Ohjelmatoimisto 
Tanssijakauppa välittää tanssijoita ja tanssiryhmiä erilaisiin yritys- ja yleisötapahtumiin. Myös 
joidenkin muiden ohjelmatoimistojen listoilla on tanssiryhmiä latinalaistansseihin erikoistu-
neista kokoonpanoista katu- ja kilpatanssiryhmiin. Kaupalliset tanssiryhmät tarjoavat usein 
tanssiesitysten lisäksi esitanssijoita ravintoloihin, messu- tai pr-emäntiä ja mainosmalleja. 
Joidenkin repertuaariin kuuluu myös tanssinopetus.

87 http://www.samba.fi, Engstrand 9.4.2015
88 Engstrand 9.4.2015
89 http://www.samba.fi, Engstrand 9.4.2015
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 TANSSIN OPISKELU

 Tanssin ammatillinen koulutus

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu valmistaa ainoana oppilaitoksena Suomessa tanssitai-
teen maisteriksi tanssijan, koreografin ja tanssinopettajan maisteriohjelmissa (120 op), minkä 
lisäksi tanssin koulutusohjelmassa voi suorittaa kandidaatin tutkinnon (180 op). Vuonna 2014 
Taideyliopiston Teatterikorkeakoulusta valmistui yhteensä 19 tanssitaiteen maisteria: kahdek-
san tanssijan ja tanssinopettajan koulutusohjelmista ja kolme koreografia.

Alan ammattikorkeakoulututkinnon voi suorittaa Oulun seudun ammattikorkeakoulussa, Savonia-
ammattikorkeakoulussa Kuopiossa ja Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemiassa tanssinopet-
tajan koulutusohjelmassa (240 op). Oulusta ja Kuopiosta valmistui vuonna 2014 kummastakin 
15 tanssipedagogia, Turusta ei yhtään, sillä opetus alkaa joka toinen vuosi. Lisäksi Jyväskylän 
ammattikorkeakoulussa voi suorittaa tanssinopettajan pedagogiset opinnot. 

Mahdollisuutta tanssialan perustutkinnon (120 opintopistettä) suorittamiseen taas tarjoaa 
Suomessa kuusi eri oppilaitosta: Suomen Kansallisoopperan oppilaitoksessa, Turun ja Tampe-
reen konservatorioissa, Keskuspuiston ammattikoulussa, Lapin urheiluopistossa ja Pohjois-Karjalan 
ammattiopistossa Outokummussa. Näistä Turun konservatorion tanssilinja ollaan lakkautta-
massa kevätlukukauden 2015 jälkeen. Vuonna 2012 tanssialan perustutkinnon suoritti yhteen-
sä 42 henkilöä, joista 81 prosenttia oli naisia.90  

Vuonna 2014 Suomessa valmistui 19 tanssitaiteen maisteria ja 30 tanssiopettajaa (AMK). 
Tanssialan perustutkinnon suorittaa vuosittain noin 40 henkilöä eri puolilla maata. Suurin 
osa tutkinnon suorittaneista on naisia.  

 Tanssikoulut 
kirjoittanut Tiina Timonen

Tanssikoulukenttä on laaja ja moniulotteinen. Tanssin harrastajamäärät ovat vuosi vuodelta 
kasvaneet, samalla kun tanssikoulujen erilaisten tanssilajien opetustarjonta on lisääntynyt. 
Tanssikoulut ovatkin yleensä joko yhteen taiteenlajiin erikoistuneita esimerkiksi street- tai 
salsakouluja tai monimuotoisesti eri tanssinlajien opetusta sekoittavia oppilaitoksia91. Par-
haimmillaan opetettavia tanssilajeja on kymmeniä. Tanssikoulut ovat nopeita reagoimaan eri-
laisiin ajan ilmiöihin ja trendeihin, ja tämä näkyy heidän tanssilajitarjonnassaan. Tänä päivänä 
tanssin opetus ei rajoitu pelkästään erikoistuneisiin tanssioppilaitoksiin, vaan tanssinopetusta 
tarjoavat myös toiminimellä työskentelevät yksityiset tanssinopettajat, kansalaisopistot ja 
esimerkiksi erilaiset kuntosali- ja hyvinvointiyritykset. 

Helsingissä ensimmäiset tanssikoulut on perustettu jo 1920-luvulla. Suomen kansallisoop-
peran balettioppilaitos on vanhin yhä toimiva oppilaitos. Se perustettiin 1922. Yksi vanhim-
pia paritanssiin keskittyneitä tanssikouluja on Åke Blomqvistin vuonna 1946 perustama 

90 Opetushallitus 2014
91 Sariola 2009, 13
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tanssikoulu.1960-luvulla tanssitaiteilija Riitta Vainion tuotua modernintanssin vaikutteita Suo-
meen, perustettiin Helsinkiin useita yhä toiminnassa olevia tanssioppilaitoksia muun muassa 
Tamara Rasmussen Opisto 1963 ja Helsingin tanssiopisto 1969. Tällä hetkellä Helsingissä toimii 
noin neljäkymmentä tanssikoulua. 

Tanssikoulujen asiakkaita ovat niin lapset ja nuoret kuin aikuisetkin. Jotkin tanssikoulut ovat 
erikoistuneet tarjoamaan palveluja esimerkiksi kehitysvammaisille, toisten asiakkaisiin kuulu-
vat myös yritykset. Korkeatasoisen tanssin opetuksen lisäksi jotkin koulut mainitsevat tehtä-
väkseen myös tanssin ilon välittämisen. Tanssikoulut järjestävät paljon myös muuta toimintaa 
kuin viikoittaista tanssinopetusta. Kouluilla on erikoiskoulutusryhmiä, esiintyviä ryhmiä sekä 
lasten, nuorten ja aikuisten kilparyhmiä. Tämän lisäksi koulut järjestävät  paljon näytöksiä, lei-
rejä ja tiiviskursseja. Näytökset saattavat kerätä huomattavia yleisöjä: erään tanssikoulun näy-
töksissä käy vuosittain jopa 16 000 katsojaa. Edellä mainitun toiminnan lisäksi tanssikoulut jär-
jestävät järjestetään erilaisia tapahtumia, festivaaleja ja juhlia sekä vuokraavat tilojaan muille 
toimijoille. Joidenkin tanssikoulujen toiminnassa on myös kansainvälinen ulottuvuus: tehdään 
esiintymismatkoja ulkomaille ja tuodaan ulkomaalaisia opettajia vierailulle Suomeen.92  

Tanssikoulut työllistävät sekä tanssijoita että tanssinopettajia. Opetushenkilökunnan lisäksi 
tanssikouluissa on vain vähän hallintohenkilöstöä. Vuonna 2008–2009 tanssitaiteen pe-
rusopetuksen oppilaitokset työllistivät noin 170 henkilöä Helsingissä93. Usean tanssikoulun 
taustalla on kannatusyhdistyksen pitämä yhdistys mutta toimintaa pyörittävät myös yksityi-
set yrittäjät, osakeyhtiöt, elinkeinoharjoittajat tai toiminimet. Kansallisoopperan balettioppi-
laitoksen taustalla on säätiö. 

Taiteen perusopetuksen piiriin kuuluvista taiteenlajeista, tanssi on toiseksi suosituin. Vuon-
na 2008 tanssinharrastajia olikin noin 36 000 koko maassa.94 Vuonna 2008–2009 Helsingissä 
tanssin taiteen perusopetusta opiskeli yhteensä 6397 oppilasta. Tanssin perusopetukseen 
osallistui 3,9 prosenttia helsinkiläisistä 4–19-vuotiaista lapsista ja nuorista. Tanssi oli toiseksi 
suosituin taidelaji taiteen perusopetuksessa myös Helsingissä. Tanssin opiskelu on jakaantu-
nut tasaisesti Helsingin kaupunkirakenteeseen, ja tanssia voi harrastaa tasapuolisesti ympäri 
Helsinkiä. Eniten harrastajia löytyy kantakaupungin ja Länsi-Helsingin alueilta.95  

Tanssi on toiseksi suosituin taiteen perusopetukseen piiriin kuuluvista taiteenlajeista. Hel-
singissä toimii noin neljäkymmentä tanssikoulua, minkä lisäksi tanssinopetusta tarjoavat 
monet muut tahot. Tanssilajien kirjo on kouluissa laaja. Tanssiopetuksen lisäksi tanssikou-
luilla on erikoiskoulutusryhmiä, kilparyhmiä  ja esiintyviä ryhmiä ja ne järjestävät leirejä, 
tiiviskursseja, erilaisia tapahtumia ja näytöksiä, jotka keräävät yhdelle koululle vuosittain 
jopa 16 000 katsojaa. 

92 Tanssin talon tekemä kysely tanssikouluille 2015
93 Sariola 2009, 15
94 Koramo 2008
95 Sariola 2009, 36
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 TANSSI HARRASTUKSENA

 Omakohtainen tanssiharrastus 

Vuonna 2002 kerätyn vapaa-aikatilaston mukaan tanssi on Suomen suosituimpia kulttuurihar-
rastuksia, kun tutkitaan omaa tekemistä. Jopa 37 prosenttia yli 15 vuotta täyttäneistä suoma-
laisista harrastaa tai on joskus harrastanut tanssia, mikä tekee tanssista suomalaisten keskuu-
dessa toiseksi suosituimman omakohtaisen (itse tehtävän) kulttuuriharrastuksen. Käsitöiden 
tekemistä on vielä tanssiakin selkeästi yleisempää, mikä johtuu osittain varmasti siitä, että 
käsityöt kuuluvat peruskoulun opetusohjelmaan. Valo- ja videokuvaus on vuoden 2002 aineis-
tossa yhteenlaskettuna lähes yhtä suosittua kuin tanssi, ja tämä harrastus on mitä todennä-
köisimmin kasvattanut suosiotaan edelleen viimeisen reilun kymmenen vuoden aikana.96   
 
Tanssin suuri suosio perustuu omakohtaisen pari- ja seuratanssiharrastuksen yleisyydelle. 
Jopa 27 prosenttia suomalaisista harrastaa tai on joskus harrastanut pari- ja seuratanssia. 
Muita tanssilajeja harrastaneiden osuus on tällöin 10 prosenttia 15-vuotta täyttäneistä suoma-
laisista.97 Vuoden 2002 jälkeen ei ole kerätty tietoa siitä, mitä taiteenlajeja suomalaiset ovat 
joskus elämässään omakohtaisesti harrastaneet.98 

Tuoreemman, Euroopan laajuisen tilastoaineiston mukaan 15 prosenttia suomalaisista on joko 
tanssinut itse tai käynyt tanssitunnilla viimeisen 12 kuukauden aikana. Tanssitunnilla käymi-
nen on näin ollen suunnilleen yhtä suosittua kuin jonkin musiikki-instrumentin soittaminen (16 
% soittanut viimeisen 12 kuukauden aikana). Kuvataiteet ja käsityöt on tässä tutkimuksessa ni-
putettu yhteen ja ovat 23 prosentin osuudellaan suosituin harrastus. Tanssin harrastamisessa, 
niin kuin muissakin omakohtaisissa kulttuuriharrastuksissa, suomalaiset ovat hieman Euroop-
palaista keskiarvoa aktiivisempia.98  

Tanssin harrastamiseen liittyviä erilaisia lukuja voi tulkita siten, että tanssi on vahvasti läsnä 
suomalaisten elämässä ainakin jossain elämänvaiheessa. Moni suomalaisista harrastaa tans-
sia säännöllisesti, mutta vielä huomattavasti suuremmalle osalle se on tuttu harrastus jossain 
elämänvaiheessa. Vaihtoehtoisen tulkinnan mukaan aktiiviharrastajien ohella on paljon niitä, 
jotka tanssivat silloin tällöin, mutta eivät välttämättä säännöllisesti tai edes vuosittain.

Vuonna 2002 kerätyn tilaston mukaan jopa 37 prosenttia suomalaisista harrastaa tai on 
joskus harrastanut tanssia, erityisen suosittua on pari-/seuratanssi. Tuoreemman tilaston 
mukaan tanssitunnilla käyminen on suunnilleen yhtä suosittua kuin jonkin musiikki-instru-
mentin soittaminen. 

 Tanssiyleisöt

Tanssiesitysten katsojamääristä on olemassa luotettavaa tilastoaineistoa julkisesti tuetun, 
ns. taidetanssin osalta. Tämän lisäksi suomalaisten tanssiesityksissä käyntiä on kartoitettu 

96 SVT 2002
97 SVT 2002
98 (pecial Eurobarometer 399 2013
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erilaisin kyselytutkimuksin. Myös jotkin tanssifestivaalit, -ryhmät ja -keskukset ovat tehneet 
omia kävijätutkimuksiaan. 

Kulttuurirahaston vuonna 2013 teettämän Suomalaisten näkemykset kulttuurista -kyselytutki-
muksen mukaan 9 prosenttia suomalaisista on käynyt katsomassa tanssia viimeisten kuuden 
kuukauden aikana ja 15 prosenttia viimeisten kahden vuoden aikana. Tätä harvemmin tans-
siesityksissä oli käynyt 40 prosenttia vastaajista. Näin ollen lähes kaksi kolmasosaa (64 %) 
suomalaisista on joskus käynyt tanssiesityksessä.99 Tilastokeskuksen hieman aiemmin teke-
män kyselyn perusteella luku on hieman suurempi: jopa 72 prosenttia suomalaisista on joskus 
elämässään käynyt katsomassa tanssia100.

Kahden vuoden ajanjaksoa tarkastellessa muut kulttuurin lajit elokuvissa ja teatterissa käyn-
nistä museo- ja taidenäyttelyvierailuun sekä populaarimusiikin tapahtumaan osallistumiseen 
ovat tanssiesityksessä käyntiä yleisempiä. Tämä ei sinänsä ole yllättävää, onhan tanssiesi-
tysten saatavuus ja saavutettavuus Suomen mittakaavassa paljon vähäisempää kuin muiden 
yllä mainittujen kulttuurimuotojen. Sen sijaan hieman yllättävänä voi pitää sitä, että viimei-
sen kahden vuoden aikana tanssiesityksissä on käynyt yhtä moni suomalainen kuin klassisen 
musiikin konserteissa, onhan klassisen musiikin esitystarjonta Suomessa huomattavasti 
tanssitarjontaa laajempaa. Oopperavierailut ja käynnit kansanmusiikin tapahtumissa jäävät 
tanssiesityksissä käymistä vähemmälle. Kuva eri kulttuurinlajien kuluttamisen suosituimmuu-
desta pysyy samanlaisena, kun ottaa tarkasteluun mukaan harvemmin tai ei koskaan edellä 
mainittuihin kulttuuririentoihin osallistuneet.101  

Pääkaupunkiseudun asukkaat ovat käyneet tanssiesityksissä hieman muun maan asukkaita 
yleisemmin, onhan tanssin tarjontaakin tällä alueella muuta Suomea selvästi enemmän. Ero ei 
kuitenkaan suuren suuri, ja esimerkiksi Tero Saarinen Companyn teettämät yleisökyselyt osoit-
tavat, että Helsinkiin tullaan katsomaan tanssia myös kauempaa ja että pidempimatkalaiset 
ovat usein aktiivisia pääkaupungin tanssitarjonnan kuluttajia102. Tanssiesitykset kiinnostavat 
myös ulkomaisia turisteja. Tanssin talon ja Tero Saarinen Companyn teettämässä tutkimukses-
sa kaksi kolmesta haastatellusta matkailijasta haluaisi käydä katsomassa tanssia Helsingissä103.

Kuten muukin taideyleisö, taidetanssin katsojat ovat enimmäkseen korkeasti koulutettuja, 
naisia ja usein kantakaupungin asukkaita. Huomionarvoista on se, että nykytanssi houkuttaa 
erityisesti nuoria: esimerkiksi Zodiakin yleisötutkimuksessa lähes 2/3 vastaajista (64 %) oli alle 
40-vuotiaita. Tanssin katsojilla on usein kokemusta omakohtaisesta tanssin harrastamisesta.104  

Taidetanssin yleisö on laajasti kiinnostunut eri kulttuurin muodoista ja usein myös eri tanssin 
lajeista. Suuret näyttämöt, kuten Kansallisooppera ja Helsingin kaupunginteatteri, saavut-
tavat varsin laajan yleisön, kun taas pienemmillä, oman vahvan ohjelmistoprofiilin omaavilla 
paikoilla, kuten Zodiakilla, yleisö on ollut valikoituneempaa.105 Kuitenkin esimerkiksi Zodia-
kissa vuodesta 2005 määrätietoisesti tehty yleisötyö on laajentanut yleisöpohjaa myös uuden 

99 Suomalaisten näkemykset kulttuurista 2013
100 SVT 2009
101 Suomalaisten näkemykset kulttuurista 2013
102 Mustonen 2015
103 Mustonen 2013
104 Cantell 2003, Mustonen 2015, Zodiak 2007
105 Cantell 2003, Mustonen 2015
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tanssin keskuudessa. Kaiken kaikkiaan siitä, kuinka vahvasti tanssiyleisö on jakaantunut eri 
alakulttuureiksi on esitetty erilaisia, osin ristiriitaisiakin arvioita. Lisäksi on jälleen todettava, 
että tehdyt tutkimukset koskevat niin sanottua taidetanssin kenttää.  Tarkempaa tietoa mui-
den tanssilajien yleisöistä ei toistaiseksi ole saatavilla.

Vuonna 2013 julkisesti tuetun taidetanssin kokonaiskatsojamäärä oli 429 999, joka on lähes 9 
prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna (2012: 395 286). Suurimmillaan tanssin katsoja-
määrä on ollut vuonna 2011, jolloin katsojia oli yli puoli miljoonaa. Kaiken kaikkiaan suomalais-
ten, julkista tukea saavien tanssiryhmien esityksissä käy vuosittain yhtä paljon katsojia kuin 
jalkapallon Veikkausliigan peleissä106. 

Kaikista tanssin katsojista VOS-tanssiryhmien ja -tuotantokeskuksien osuus oli reilu 39 
prosenttia. Vuonna 2012 vastaava osuus oli lähes sama. Suomen Kansallisbaletin ja Helsinki 
Dance Companyn katsojamäärä oli reilu 25 prosenttia tanssin kokonaisyleisömäärästä. Va-
paiden tanssiryhmien osuus kaikista katsojista oli lähes 23 prosenttia ja freelance-tekijöiden 
13 prosenttia. Sekä suurten teattereiden (ooppera ja HDC) että erityisesti vapaiden ryhmien 
yleisömäärät kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna.107  

Merkille pantavaa on, että suuri osa suomalaisen taidetanssin yleisöstä on ulkomaalaista. 
Vuoden 2013 aikana nähtiin 36 suomalaisen tanssiryhmän ja koreografin teoksia yhteensä 33 
eri maassa. Ulkomailla järjestettiin 189 esitystä, joiden kokonaiskatsojamäärä oli 36 391. Tämä 
on 6,2 prosenttia kaikista esityksistä ja 8,5 prosenttia suomalaisen tanssin kokonaisyleisö-
määrästä. Vertailun vuoksi voidaan todeta, että suomalaisten puheteattereiden ja vapaiden 
teatteriryhmien esityksistä 1,9 prosenttia nähtiin ulkomailla vuonna 2013, jolloin ne keräsivät 
kaikkiaan alle prosentin puheteatterin kokonaisyleisömäärästä.108  

Suurin osa suomalaisista on joskus käynyt tanssiesityksessä. Viimeisen kahden vuoden 
aikana tanssiesityksen oli nähnyt noin neljännes suomalaisista. Osuus on yhtä suuri kuin 
klassisen musiikin konsertissa käyneiden, huolimatta siitä, että klassisen musiikin esitys-
tarjonta on Suomessa huomattavasti tanssitarjontaa laajempaa.  Kaiken kaikkiaan suo-
malaisten tanssiryhmien esityksissä käy vuosittain yhtä paljon katsojia kuin jalkapallon 
Veikkausliigan peleissä. Tanssiesityksiä ollaan valmiita matkustamaan katsomaan hieman 
kauemmaksikin. Nykytanssi houkuttaa erityisesti nuoria, muuten taidetanssiyleisö ei 
suuremmin poikkea muusta taideyleisöstä: enemmistössä ovat korkeakoulutetut, naiset ja 
kantakaupungin asukkaat. Tanssiyleisö on laajasti kiinnostunut kulttuurin eri muodoista ja 
eri tanssin lajeista. 

106 vrt. http://www.veikkausliiga.hs.prewise.com/Statistic.aspx?id=6&year=2013
107 Tanssitilastot 2013
108 Tanssi- ja teatteritilastot 2013
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 YHTEENVETO

Tanssin kenttä on Suomessa hyvin laaja pitäen sisällään erilaisia tanssikulttuureja. Vain 
murto-osa tanssitoiminnasta tulee esiin alalta kerätyissä tilastoissa. Julkisesti tuetun taide-
tanssin lisäksi Suomessa elävät ainakin kilpatanssi-, katutanssi-, kansantanssi-, paritanssi- ja 
latinalaistanssikulttuurit, jotka risteävät paikoin mutta joilla on myös omat ammattilais- ja 
harrastajatoimijansa. Osin toimintaa pyöritetään talkoovoimin, mutta mukana on myös täysin 
businessvetoista toimintaa. 

Tanssin talo ry:n tekemissä kyselyissä kaikkien tunnetuimpien tanssilajien edustajat ovat 
ilmaisseet halukkuutensa yhteistyöhön tulevan Tanssin talon kanssa.
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LIITE 1 Kooste selvityksen 
luvuista 



Satu%Silvanto/Tanssin%talo%ry.%

21.4.2015%

!
!
TILANNEKATSAUS!TANSSIN!KENTÄLLE:!KOOSTE!LUVUISTA!
!
!
JULKISESTI!TUETTU!TAIDETANSSI!
!
Keskeiset!toimijat!

6 11%tanssin%VOS6toimijaa,%joista%5%pääkaupunkiseudulla%

6 6%aluekeskusta%

6 22%valtion%tukemaa%tanssifestivaalia%

6 n.%35%vapaan%kentän%ryhmää%

o joista%18%valtion%toiminta6avustuksen%piirissä%
! joista%11%kotipaikkana%Helsinki%

%

Produktiot!
6 pääkaupunkiseudulla%vuosittain%noin%100%tanssiproduktiota%

o joista%vapaa%kenttä%tuottaa%n.%80*%%
! joista%40–50%ensi6iltaa*%

o ja%VOS6toimijat%20–30%%
! joista%n.%10%ensi6iltaa%

6 yli%50%%%teoksista%2–5%tanssijaa,%¼%sooloteoksia,%1/5%teoksissa%6–10%tanssijaa%

6 teoksella%keskimäärin%5%esityskertaa,%harjoitusperiodit%lyhyitä%

6 tanssiesitysten%määrä%kasvanut%kolmanneksella%kymmenessä%vuodessa%

6 Zodiakin%ohjelmistoon%hakevien%teosten%määrä%kolminkertaistunut%10%vuodessa,%

nykyään%alle%¼%ehdotetuista%teoksista%pääsee%tuotantoon%

6 vuonna%2013%taidetanssin%kokonaiskatsojamäärä%429%999%%

6 8,5%%%katsojista%ja%huomattava%osa%tuloista%ulkomaan%kiertueilta%

*mukana%Zodiakissa%nähdyt%teokset%

%

!
Tanssin!rahoitus!(2013)%
%

Eri%rahoituslähteiden%osuus%tuloista!
%

%

%

Koko%maa%

%

Valtion%toiminta6

avustus%

Kunnan%toiminta6

avustus%

Muut%tulot% ,joista%omia%

tuloja%

%

VOS6toimijat%

%

%

53%%%

%

13%%%

%

34%%%

%

20%%%

Valtion%toiminta6

avustuksen%piirissä%

olevat%ryhmät%

%

%

45%%%

%

12%%%

%

43%%%

%

23%%%



%

!
!
!
TANSSITAITEILIJAT!

6 Suomessa%yli%1000%tanssitaiteen%ammattilaista%=%4%%%taiteilijakunnasta%

6 määrä%kasvanut%10%vuodessa%yli%50%%%

6 1/10%vakituinen%työ%tanssitaiteilijana%

6 39%%%työskennellyt%soveltavan%taiteen%alueella%(=enemmän%kuin%muiden%alojen%

taiteilijat)%

6 74%%%tehnyt%opetustyötä%

6 61%%%pääkaupunkiseudulla%

6 90%%%naisia%

6 työttömyys%muita%taiteen%aloja%yleisempää:%30%%%ollut%työttömänä%ja%20%%%ei%ollut%

tehnyt%lainkaan%taiteellista%työtä%(2010)%

6 suuri%osa%työstä%tehdään%palkatta,%koreografit%jopa%60–70%%%%

6 tulotaso%taiteilijoidenkin%keskuudessa%kehno%

%

TANSSIN!OPISKELU!
6 2014%valmistui%14%tanssitaiteen%maisteria%ja%30%tanssinopettajaa%(AMK)%

6 vuosittain%noin%40%suorittaa%tanssialan%perustutkinnon%%

6 tanssi%toiseksi%suosituin%taiteenlaji%tanssin%perusopetuksen%piiriin%kuuluvista%

taiteenlajeista:%vuonna%2008%yhteensä%36%000%harrastajaa%tanssitaiteen%

perusopetuksen%piirissä%

6 2008–2009%Helsingissä%tanssitaiteen%perusopetuksessa%opiskeli%6397%oppilasta%

%

TANSSI!HARRASTUKSENA!
6 37%%%suomalaisista%harrastaa%tai%on%joskus%harrastanut%tanssia%

6 15%%%suomalaisista%käy%tanssitunneilla%(vrt.%16%%suomalaisista%soittaa%jotakin%

musiikki6instrumenttia)%

6 24%%%suomalaisista%käynyt%katsomassa%tanssia%viimeisen%kahden%vuoden%aikana%%

6 n.%70%%%suomalaisista%on%joskus%käynyt%katsomassa%tanssiesityksen%(64%–72%%

lähteestä%riippuen)%

6 julkisesti%tuetulla%taidetanssilla%on%suunnilleen%yhtä%paljon%katsojia%kuin%jalkapallon%

Veikkausliigalla%(2013:%tanssin%kokonaiskatsojamäärä%429%999/Veikkausliigan%

kokonaiskatsojamäärä%452%833)%

%

!

%

Helsinki%

%

Valtion%toiminta6

avustus%

Helsingin%

toiminta6avustus%

Muut%tulot% ,joista%omia%

tuloja%

%

VOS6toimijat%

%

%

36%%%

%

9%%%

%

54%%%

%

30%%%

Valtion%toiminta6

avustuksen%piirissä%

olevat%ryhmät%

%

%

52%%%

%

10%%%

%

38%%%

%

21%%%



SUOMALAISIA!TANSSIKULTTUUREJA!
6 Suomen%tanssiurheiluliitolla%(kilpatanssi)%82%jäsenseuraa,%joissa%on%noin%13%500%jäsentä%

6 katutanssiyhdistyksiä%eri%puolilla%Suomea,%arviolta%yli%10%000%harrastajaa%ja%20–30%

katutanssilla%elävää%ammattilaista%%

6 kansantanssin%järjestöillä%yli%10%000%jäsentä%

6 yli%60%lavatanssiseuraa,%joissa%noin%30%000%harrastajaa%

6 Helsingissä%6%salsakoulua,%minkä%lisäksi%yhdistyksiä%eri%puolilla%Suomea%

6 Suomessa%8%sambakoulua,%joista%3%toimii%Helsingissä%

%

%
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LIITE 2 Kaapelitehtaasta 
Tanssin talo:  
tilannekatsaus ja 
Tanssin talon  
kyselyn tulokset 



! 1!

Satu!Silvanto/Tanssin!talo!ry!
21.4.2015!
!
KAAPELITEHTAASTA!TANSSIN!TALO:!TILANNEKATSAUS!JA!KYSELYN!TULOKSET!
!
Tilannekatsaus!Kaapelitehtaalle!
!
Helsingin!Ruoholahdessa!sijaitsevasta!Kaapelitehtaasta!muodostui!Suomen!suurin!
kulttuurialan!keskittymä!1990Cluvulla,!jolloin!Nokian!entiseen!tehtaaseen!alkoi!vähitellen!
muuttaa!taiteilijoita!ja!luovien!alojen!yrityksiä.!Kaapelitehtaalle!saatiin!myös!valtion!ja!
kaupungin!yhteisellä!sopimuksella!kolme!valtakunnallista!erikoismuseota:!Suomen!
valokuvataiteen!museo,!Teatterimuseo!ja!HotelliC!ja!ravintolamuseo.!Lisäksi!tiloihin!asettui!
esimerkiksi!urheiluseuroja,!lukuisia!bändejä!ja!muiden!alojen!yrityksiä.!!
!
Helsingin!kaupungin!omistama!Kiinteistöosakeyhtiö!Kaapelitalo!on!vähitellen!korjannut!
Kaapelitehtaan!tiloja.!Yrityksen!ei!tarvitse!tuottaa!voittoa,!jolloin!kulttuuritoimijoiden!vuokrat!
voivat!olla!melko!huokeita.!Täysin!markkinaehtoisilta!toimijoilta!kerätään!kovempaa!vuokraa.!
Kiinteistö!Oy!Kaapelitalo!vastaa!nykyisin!myös!Suvilahden!alueen!kunnostuksesta,!
vuokrauksesta!ja!kehittämisestä.!Kiinteistö!Oy!Kaapelitalon!liikevaihto!on!5,7!miljoonaa!euroa!
vuodessa,!josta!korjauksiin!menee!noin!miljoona!euroa!vuosittain.!!
!
Kaapelitehtaalla!on!yhteensä!198!pitkäaikaista!vuokralaista.!Toimijoita!on!tätäkin!enemmän,!
sillä!yhden!vuokrasopimuksen!takaa!saattaa!löytyä!useampi!toimija.!Vuokralaisten!
vaihtuminen!on!vähäistä,!vain!muutama!tila!vaihtaa!vuosittain!omistajaa,!ja!tilat!ovat!erittäin!
haluttuja,!käyttöaste!lähentelee!100!prosenttia.!Kolmen!edellä!mainitun!museon!lisäksi!
Kaapelitehtaalla!toimii!muun!muassa!62!luovan!alan!yritystä,!25!kulttuurijärjestöä,!13!
galleriaa,!kuusi!erikoiskirjastoa!ja!neljä!taidekoulua.!Talossa!on!129!ateljeeta,!51!
treenikämppää!ja!10!tanssisalia.!Tanssialan!toimijoita!Kaapelitehtaalla!ovat!Zodiak!–!Uuden!
tanssin!keskus,!Tanssiteatteri!Hurjaruuth,!tanssiryhmä!Kekäläinen!&!Company,!Tamara!
Rasmussen!Opisto!ja!sen!yhteydessä!toimiva!tanssiteatteri!JazzCPoint!sekä!kilpatanssiin!
keskittyvä!Balanssi!Studiot.!!!
!
Pidempiaikaisista!vuokralaisista!Kaapelitehtaan!kolme!erikoismuseota!houkuttelivat!vuonna!
2013!yhteensä!reilut!43!000!kävijää.!Teatterimuseossa!oli!runsaasti!työpajatoimintaa!(529!
työpajaa!vuonna!2013)!ja!museo!järjestääkin!työpajoja!päiväkotiC,!koululaisC!ja!
opiskelijaryhmille!kaikista!Suomen!museoista!eniten.!Jos!kaikki!järjestetyt!työpajat!
huomioidaan,!ainoastaan!Valtion!taidemuseo!menee!edelle.!Tanssiteatteri!Hurjaruuthilla!oli!
katsojia!Pannuhallissa!ja!studionäyttämöllä!vuonna!2013!yhteensä!32!632.!!Zodiakin!
toimintaan!osallistui!vuonna!2013!yhteensä!20!759!kokijaa,!joista!suurin!osa!vieraili!
Kaapelitehtaalla.!Työväenopiston!Kaapelitehtaan!toimipisteessä!suorittaa!kursseja!noin!5!000!
henkilöä!lukuvuodessa.!
!
Kaapelitehtaalla!työskentelee!päivittäin!noin!900!ihmistä.!Kaapelitehdas!onkin!monelle!
nimenomaan!työpaikka!ja/tai!Ctila,!eikä!suurella!osalla!pitkäaikaisista!vuokralaisista!ole!
suhdetta!ns.!suureen!yleisöön.!Kävijöitä!Kaapelitehtaalla!houkuttelevat!tanssin!toimijoiden!
lisäksi!lähinnä!Helsingin!työväenopisto,!Ranskan!kulttuurikeskus,!museot,!taidekoulut,!
kamppailulajeihin!keskittyvät!urheiluseurat,!muutamat!kaupat!sekä!ravintola!Hima!&!Sali,!
jossa!lounastaa!päivittäin!noin!500!lähialueilta!ja!vähän!kauempaakin!tulevaa!ihmistä.!!
!
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Pitkäaikaiseen!vuokrauksen!tarkoitettujen!tilojen!lisäksi!Kaapelitehtaalla!on!lyhytaikaisesti!
vuokrattavia!tapahtumatiloja.!Viime!vuonna!näissä!järjestettiin!noin!400!tapahtumaa.!Kaiken!
kaikkiaan!lyhytaikaisissa!tapahtumissa!vierailee!noin!230!000!kävijää!vuosittain.!Tanssin!
tapahtumat!muodostavat!keskeisen!osan!Kaapelitehtaan!tapahtumatilojen!ohjelmistosta.!
Viime!vuonna!tanssiesityksiä!nähtiin!Kaapelitehtaan!tiloissa!noin!100,!minkä!lisäksi!esityksiä!
on!myös!tanssitoimijoiden!omissa!tiloissa.!Tanssiesitykset!muodostavat!siis!jo!nyt!keskeisen!
osan!Kaapelitehtaan!ohjelmatarjontaa.!!
!
!
Kiinteistö!OY!Kaapelitalon!näkemykset!Tanssin!talosta!
!
Kiinteistö!Oy!Kaapelitalon!toimitusjohtaja!toivoon!Tanssin!talon!kasvattavan!Kaapelitehtaan!
kävijämääriä,!erityisesti!nuoria!kävijöitä!voisi!olla!enemmän.!Tämän!lisäksi!hän!toivoo!
Tanssin!talolle!ravintolaa,!joka!houkuttelee!kävijöitä!alueelta!myös!iltaisin!ja!jossa!voitaisiin!
järjestää!esimerkiksi!erilaisia!klubeja.!!Museoiden!ja!Tanssin!talon!kesken!odotetaan!
yhteistyötä:!Tanssin!talolla!voisi!olla!museoiden!kanssa!yhteinen!aulatila,!joka!voisi!toimia!
sisäänkäyntinä!koko!Kaapelitehtaalle.!Tanssin!talon!uudisrakennus!on!myös!Kaapelitehtaalle!
uusi!tilaresurssi.!
!
Haasteita!toimitusjohtaja!näkee!brändinhallinnassa,!poikkeaahan!Tanssin!talo!
uudisrakennuksineen!tehtaan!aiemmasta,!monialaisesta!konseptista.!Samoin!
uudisrakennuksen!suunnittelu!tulee!tehdä!siten,!ettei!Kaapelitehdas!jää!Tanssin!talon!
takapihalle.!”Vanhan!Kaapelin”!sisällä!tehtävien!muutosten!vaikutus!vuokralaisyhteisössä!
mietityttää!toimitusjohtajaa.!Lisäksi!Tanssin!talon!liiketoiminnan!ja!rahoituspohjan!kestävyys!
on!luonnollisesti!Kaapelitehtaalle!vuokranantajana!tärkeää.!!
!
Mikäli!Kiinteistö!OY!Kaapelitalo!on!Tanssin!talon!uudisrakennuksen!rakennuttaja,!liittyy!
tähän!riskejä.!Toisaalta!tämä!takaa!yhtiölle!”leveämmät!hartia”,!kun!rakennetaan!
kiinteistöyhtiön!taseeseen.!!
!
!
Tulokset!Tanssin!talon!kyselystä!Kaapelitehtaan!toimijoille!
!
Tanssin!talo!ry.!kysyi!helmikuussa!2015!Kaapelitehtaan!toimijoilta!heidän!tarpeistaan!ja!
odotuksistaan!tulevaan!Tanssin!taloon!liittyen.!Samalla!kartoitettiin!toimijoiden!keskeisiä!
asiakasryhmiä!sekä!halukkuutta!yhteistyöhön.!!!
!
Kaapelitehtaan!tiedottaja!lähetti!Tanssin!talo!ry:n!laatiman!saatekirjeen!ja!linkin!
verkkokyselyyn!kaikille!Kaapelitehtaan!vuokralaisille!6.2.2015.!Vastausaikaa!annettiin!16.2.!
saakka,!minkä!jälkeen!vastauksia!tiedusteltiin!vielä!erikseen!kahdelta!tanssialan!toimijalta,!
jotka!eivät!olleet!vastanneet!kyselyyn!määräajassa.!!
!
Vastauksia!kertyi!yhteensä!69!kappaletta.!Reilu!puolet!(35!vastaajaa)!oli!vastannut!kyselyyn!
kokonaisuudessaan.!Loput!olivat!jättäneet!vastaamatta!osaan!kysymyksistä!tai!halunneet!olla!
jättämättä!vastaajatietojaan.!Suurin!osa!(83!%)!vastaajatiedot!täyttäneistä!ilmoitti!itselleen!
jonkin!taustaorganisaation,!loput!olivat!yksityishenkilöitä,!esimerkiksi!kuvataiteilijoita.!!!
!
Suurin!osa!kyselyyn!vastanneista!toimi!taideC!tai!kulttuurialalla.!Myös!”muun!alan”!itselleen!
kyselyissä!valinneiden!joukossa!oli!taideC!ja!kulttuurialan!edustajia.!Muita!mainittuja!aloja!
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olivat!esimerkiksi!liikuntaC,!mainosC,!finanssiC,!opetusC!ja!ravintolaCala!sekä!
informaatioteknologia.!!
!
Vastausten!perusteella!voidaan!todeta,!että!Tanssin!talo!herättää!kiinnostusta!muissa!
Kaapelin!toimijoista.!Noin!kolmannes!kaikista!talon!toimijoista!on!vastannut!kyselyyn!ainakin!
joiltain!osin!ja!noin!viidesosa!on!täyttänyt!sen!kokonaan.!Selkeästi!suurin!osa!viesteistä!on!
positiivisia.!Yksittäiset!negatiiviset!maininnat!liittyvät!huoleen!omasta!työrauhasta!tai!omien!
tilojen!mahdollisesta!menettämisestä!Tanssin!talolle.!Kaiken!kaikkiaan!Tanssin!talo!
toivotetaan!lämpimästä!tervetulleeksi!Kaapelitehtaalle.!!
!
Keskeiset!asiakasryhmät!
!
Suurin!osa!vastanneista!mainitsi!keskeisimmäksi!asiakasryhmäkseen!taideyleisön,!joko!tietyn!
taidealan!(esimerkiksi!tanssiC!tai!kuvataide)!harrastajat!ja!siitä!kiinnostuneet!tai!tietyn!ikäisen!
(aikuisväestö/lapsiperheet)!yleisön.!Yksi!tanssialan!keskeinen!toimija!mainitsi!yleisön!lisäksi!
suuren!määrän!taiteen!eri!toimijoita!taiteilijoista!taiteellisiin!suunnittelijoihin,!esitysten!
tilaajiin!ja!muihin!taideorganisaatioihin.!Joukkoon!mahtui!kuitenkin!myös!niitä,!joiden!
pääasialliset!asiakkaat!olivat!muita!yrityksiä,!julkishallinto,!kuluttajat!noin!ylipäänsä!tai!
esimerkiksi!ammattiurheilijat.!!
!
Kiinnostus!yhteistyöhön!Tanssin!talon!kanssa!
!
Suurin!osa!vastanneista!oli!kiinnostunut!yhteistyöstä!Tanssin!talon!kanssa.!Eniten!
kiinnostusta!herätti!uusien!tilojen!(harjoitusC/esitysC/aulaC/ravintolatilojen)!hyödyntäminen.!
Tarkasteltaessa!kyselyyn!kokonaisuudessaan!vastanneita!(yhteensä!35),!22!muilla!kuin!
tanssin!alalla!toimivaa!vastaajaa!(69!%!kaikista!vastanneista)!oli!kiinnostunut!Tanssin!talon!
tilojen!hyödyntämisestä.!21!toimijaa!(66!%!muilla!kuin!tanssin!alalla!toimivista!vastaajista)!
innostui!yhteistuotannoista,!yhteismarkkinoinnista!ja!asiakasyhteistyön!kehittämisestä!
yhdessä.!!20!toimijaa!(63!%)!oli!kiinnostunut!tanssin!ammattilaisten!tietotaidon!
hyödyntämisestä!omassa!(liike)toiminnassa.!Yhteisten!palveluiden/liiketoiminnan!
kehittämisestä!oli!kiinnostunut!19!vastaajaa!(60!%)!ja!mahdollisuutta!hyödyntää!Tanssin!
talon!oheispalveluja,!esimerkiksi!ravintolapalveluita,!toivoi!18!toimijaa!(56!%).!Muina!
mahdollisina!yhteistyömuotoina!mainittiin!esimerkiksi!yhteinen!opetustoiminta!tai!
aulatilojen!hyödyntäminen!galleriakäytössä.!!
!
Kaikki!kyselyyn!vastanneet!tanssin!alan!toimijat!(yhteensä!4!kokonaista!vastausta)!olivat!
kiinnostuneet!laajasta!yhteistyöstä!Tanssin!talon!kanssa.!Kaikki!vastaajat!olivat!
kiinnostuneita!palveluiden!kehittämisestä!yhdessä,!oheispalvelujen,!esimerkiksi!
ravintolapalveluiden!hyödyntämisestä,!yhteismarkkinoinnista,!yleisösuhteen,!
kehittämisestä/yleisötyöstä,!tanssijoiden!tai!muun!henkilökunnan!täydennyskoulutuksesta!ja!
yhteistuotannoista!sekä!yhtä!lukuun!ottamatta!myös!uusien!tilojen!(harjoitusC/esitysC/aulaC
/ravintolatilat)!hyödyntämisestä.!
!
Toiveet!Tanssin!taloon!liittyen!
!
Mitä!muihin!taloon!liittyviin!tarpeisiin,!toiveisiin!ja!odotuksiin!tulee,!Tanssin!talolta!toivottiin!
lisäystä!Kaapelitehtaan!yleisömääriin,!yhteistyötä!nykyisiin!yleisöihin!liittyen,!
korkealuokkaista!ja!taiteen!rajaCaidat!ylittävää!esitystoimintaa!sekä!kursseja.!Lisäksi!
toivottiin!muun!muassa!esteettömyyttä,!monimuotoisuuden!huomioimista!ja!tanssia!osaksi!
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arkea.!Kaapelitehtaan!tanssin!toimijat!esittivät!myös!koko!taiteenalan!kehitykseen!liittyviä!
tarpeita!ja!odotuksia!(tuotantomahdollisuuksien!lisäksi!mm.!harjoitusperiodien!
pidentäminen,!kansainvälisen!markkinoinnin!ja!kiertuetoiminnan!kehittäminen).!!
!
Kyselyaineistosta!nousi!esiin!myös!yksi!Tanssin!taloon!liittyvä!huoli:!kuvataiteilijoiden!
työskentelyrauha.!Muutamalla!taiteilijalla!tuntui!olevan!se!kokemus,!että!Kaapelitehtaan!
tapahtumajärjestäjät!eivät!aina!kunnioita!vakituisesti!tiloissa!työskentelevien!taiteilijoiden!
työrauhaa.!Asiaan!liittyen!toivottiin!parempaa!tiedotusta.!!
!
Tarpeisiin!liittyvän!kysymyksen!lisäksi!kuvataiteilijoiden!huoli!tuli!näkyviin!kysymyksessä,!
mitä!muuta!haluat!Tanssin!talon!organisaatiolle!kertoa.!Muuten!vastaukset!tähän!
kysymykseen!olivat!hyvin!positiivisia:!Tanssin!talo!toivotettiin!tervetulleeksi!Kaapelille,!
toivotettiin!onnea,!haluttiin!saada!tietoa!hankkeen!etenemisestä!ja!olla!siinä!mukana!sekä!
kannustettiin!”taistelua!apatiaa!ja!harmautta!vastaan”.!!
!
Tanssin!talo!ja!Kaapelitehdas!
!
Tanssin!talon!tuleminen!nimenomaan!Kaapelitehtaalle!herättää!vastaajissa!positiivisia!
ajatuksia.!Toivotaan!edelleen!lisää!yleisöä,!yleistä!näkyvyyttä,!taiteiden!välistä!yhteistyötä,!
entistä!monipuolisempia!taidepalveluja!ja!Celämyksiä!ja!niin!edelleen.!Useamman!vastaajan!
näkökulmasta!Tanssin!talo!on!Kaapelille!”suuri!mahdollisuus”.!Toisaalta!myös!huoli!
työrauhasta!toistuu.!!!
!
!
!
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Satu!Silvanto/Tanssin!talo!ry.!
21.4.2015!
!
TANSSIN!TALON!KYSELY!TANSSIRYHMILLE!JA!0FESTIVAALEILLE:!TULOKSET!
!
Tanssin!talo!ry.!kartoitti!helmikuussa!2015!eri!tanssilajeja!edustavien!ryhmien!ja!festivaalien!
tarpeita!ja!toiveita!Tanssin!taloon!liittyen.!Odotusten!lisäksi!selvitettiin!halukkuutta!
yhteistyöhön!sekä!tanssiryhmien!ja!Afestivaalien!esitystoiminnan!nykyistä!volyymia!esitysten!
määrästä!katsojalukuihin.!Kysely!toteutettiin!verkkokyselynä!ja!vastauspyyntöä!levitettiin!
useiden!eri!sivustojen!kautta,!minkä!lisäksi!sitä!lähetettiin!myös!suoraan!sähköpostitse!
joillekin!toimijoille!(ks.!tarkemmin!Kyselyn!jakelu!s.!7).!Tanssin!aluekeskuksille!ja!VOSA
toimijoille!laadittiin!oma!kysely,!jonka!tulokset!on!tiivistetty!erikseen!palvelukuvauksiksi.!
!
Vastaajat!!
!
Kyselyyn!saatiin!kaikkiaan!36!kokonaista!vastausta.!Tämän!lisäksi!19!vastaajaa!oli!vastannut!
kyselyyn!osittain.!Seuraava!analyysi!perustuu!kokonaisille!vastauksille.!
!
Vastaajat!edustivat!kaikkia!kyselyssä!mainittuja!tanssin!lajeja:!baletti,!nykytanssi,!jazzA!tai!
showtanssi,!tanssiteatteri,!katutanssi,!kilpatanssi,!flamenco,!kansantanssi,!muu!etninen!tanssi!
(salsa,!afro,!itämainen!tanssi,!Bollywood!tms.)!ja!pariA/seuratanssi.!Näiden!tanssilajien!lisäksi!
vastaajat!kertoivat!lajikseen!stepin,!renessanssitanssin,!fyysisen!teatterin,!cross!overin!ja!
kuntoutustanssin.!!Erityisen!aktiivia!vastaajia!olivat!nykytanssin!toimijat,!joita!oli!vastaajien!
joukossa!11.!Myös!katutanssijat!vastasivat!aktiivisesti!(6!vastaajaa),!flamencoA!ja!
kansantanssin!alalla!toimivia!vastaajia!oli!kumpiakin!viisi.!!
!
Kyselyyn!kokonaisuudessaan!vastanneista!suurin!osa!(26!vastaajaa)!oli!tanssiryhmiä!ja!loput!
yhdeksän!tanssifestivaaleja.!Tämän!lisäksi!kyselyyn!oli!vastannut!yksi!tanssiyhdistys.!Myös!
jokunen!joko!tanssiryhmäksi!tai!Afestivaaliksi!tunnustautunut!ilmoitti!tarkentavissa!
kysymyksissä!olevansa!kumpaakin!tai!toiminnallaan!olevan!useita!eri!muotoja.!Lisäksi!yksi!
vastaaja!oli!tanssiryhmiä!edustava!kattojärjestö!ja!yksi!oppilaitos.!Tanssiryhmät!edustivat!
kaikkia!kyselyssä!mainittuja!tanssin!aloja!jazzA!tai!showtanssia!ja!muuta!etnistä!tanssia!
lukuun!ottamatta,!tanssifestivaalit!taas!muita!kuin!tanssiteatteria!ja!kilpatanssia.!!
!
Tanssiryhmiksi!ilmoittautuneista!ammattilaisryhmiä!oli!15,!harrastajaryhmiä!kuusi!ja!
puoliammattilaisiksi!ryhmänsä!katsoi!viisi!vastaajaa.!Ammattilaisryhmien!tanssilajeja!olivat!
nykytanssi!(6!vastaajaa),!tanssiteatteri!(3),!flamenco!(3),!katutanssi!(2)!ja!kilpatanssi!(1).!
Harrastajaryhmät!olivat!pääasiassa!kansantanssijoita!(4!vastaajaa).!Puoliammattilaiset!
toimivat!ammattilaisuuden!ja!harrastamisen!välimaastossa!siten,!että!joko!osa!toimijoista!oli!
ammattilaisia!ja!osa!harrastajia!tai!siten,!että!ammattimaisuudesta!ja!kansainvälisestä!
toiminnasta!huolimatta!tanssi!ei!ollut!toimeentulon!lähde.!Lajeina!puoliammattilaisryhmillä!
olivat!baletti,!katuA!ja!kilpatanssi.!!
!
Suurin!osa!vastaajista!(26)!ilmoitti!kotipaikakseen!Helsingin.!Muualta!pääkaupunkiseudulta!ja!
Tampereelta!oli!kummastakin!kaksi!vastaajaa.!Tämän!lisäksi!yhdet!vastaukset!oli!saatu!
Lahdesta,!Kuopiosta,!Jyväskylästä,!Kirkkonummelta!ja!Outokummusta.!Yksi!vastaaja!ei!
kertonut!kotipaikkaansa.!
!
!
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Julkinen!tuki!
!
Noin!puolet!kyselyyn!vastanneista!tanssitoimijoista!(17)!saa!julkista!tukea,!toinen!puoli!(18)!
toimii!ilman!julkista!avustusta.!Yksi!vastaaja!oli!ohittanut!tämän!kysymyksen.!Julkisesta!
tuesta!nauttivat!erityisesti!nykytanssin!toimijat!(7!vastaajaa),!mutta!myös!kansantanssin!(4!
vastaajaa),!katutanssin!(3)!ja!flamencon!(2)!toimijat!sekä!yksi!baletin!alalla!toimiva!vastaaja!
ilmoittivat!saavansa!julkista!tukea.!!
!
Jos!tarkastellaan!erikseen!tukea!saavia!tanssin!ammattilaisryhmiä,!nykytanssi!dominoi!
edelleen!(4!vastaajaa),!mutta!myös!kaksi!katutanssin!ammattilaisryhmää!ja!yksi!flamencoA
ryhmä!ilmoittavat!saavansa!julkista!tukea.!Kuusi!yhdeksästä!kyselyyn!vastanneesta!
tanssifestivaalista!ilmoittaa!saavansa!julkista!tukea.!Tukea!saavat!festivaalit!toimivat!tanssin!
eri!alueilla:!nykytanssi!(2!vastaajaa),!baletti!(1),!katutanssi!(1),!flamenco!(1)!ja!kansantanssi!
(1).!!
!
Tukea!saaneista!harrastajaryhmistä!kolme!toimi!kansantanssin!alalla!ja!!yksi!nykytanssin,!
tarkemmin!kuntoutustanssin,!alalla.!
!
Tukea!saavilla!vastaajilla!julkisen!tuen!osuus!tuloista!vaihteli!suuresti:!alle!kymmenestä!
prosentista!(kansantanssin!harrastajaryhmä)!toiminnan!kokonaisrahoitukseen!
(kuntoutustanssi).!Kyselyssä!ei!eritelty,!onko!julkinen!tuki!toimintaA!vai!projektirahoitusta,!
jolloin!osalla!vastaajista!julkisen!tuen!osuus!myös!vaihteli!vuosittain.!Tanssin!
ammattilaisryhmilläkin!tuen!osuus!vaihteli!10!prosentista!85!prosenttiin!tuloista.!Kaikki!
julkisesti!tuetut!tanssifestivaalit!eivät!ilmoittaneet!tuen!osuutta!tuloistaan,!mutta!niillä,!jotka!
ilmoittivat,!tuen!osuus!oli!melko!suuri:!50!prosentista!70!prosenttiin.!!
!
Yksikään!kyselyyn!vastanneista!tanssiteatterin,!jazzA!ja!showtanssin,!kilpatanssin,!pariA
/seuratanssin!ja!muun!etnisen!tanssin!(salsa,!afro,!itämainen!tanssi,!Bollywood!tms.)!
toimijasta!ei!ollut!julkisen!tuen!piirissä.!!
!
Esitysten!ja!katsojien!määrämäärä!
!
Kahta!lukuun!ottamatta!kaikilla!vastaajilla!oli!ollut!esitystoimintaa!vuonna!2014.!Esitysten!
määrä!vaihteli!yhdestä!yli!sataan.!Sama!variaatio!mahtui!niin!julkisesti!tuetun!toiminnan!kuin!
tanssifestivaalienkin!piiriin.!Tanssin!ammattilaisryhmien!esitysmäärät!vaihtelivat!nollasta!51!
esitykseen.!Mukaan!mahtui!siis!esitystoiminnan!volyyminkin!suhteen!hyvin!monenlaisia!
toimijoita.!
!
Eniten!katsojia!vuonna!2014!oli!eräällä!perinteisellä!ja!vankasti!tuetulla!tanssifestivaalilla,!
joka!ilmoitti!yleisömääräkseen!”8500!+!700!+!kymmeniä!tuhansia!muissa!tapahtumissa”.!
Huomattavaa!on,!että!suuren!yleisön!keräsi!eräs!”kilpatanssilähtöistä!taidetanssia”!tekevä!
ryhmä,!joka!ei!ole!julkisen!tuen!piirissä:!suurten!yhteistuotantojen!myötä!katsojia!kertyi!
yhteensä!7!681!yhteensä!12!esityksessä.!Huomattavan!suuren!yleisön!keräsi!myös!51!esitystä!
vuonna!2014!pitänyt!flamencoryhmä,!yhteensä!6!975.!!
!
Kaiken!kaikkiaan!16!toimijalla!oli!ollut!yli!1000!hengen!yleisö!vuonna!2014.!Tähän!joukkoon!
kuului!seitsemän!festivaalia!ja!kahdeksan!ammattilaisryhmää!sekä!yksi!kansantanssin!
harrastajaryhmä.!Puoliammattilaisryhmistä!kaksi!osasi!vastata!tähän!kysymykseen:!500!ja!
650!katsojaa.!
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!
Esitysmääriin!liittyvän!kysymyksen!ohitti!neljä!vastaajaa!ja!katsojamääriin!liittyvän!
kysymyksen!kuusi!vastaajaa.!Lisäksi!jälkimmäiseen!kysymykseen!osa!oli!vastannut,!ettei!tiedä!
katsojamääriä.!Yhdellä!tanssin!ammattilaisryhmällä!ei!ollut!kyseisenä!vuonna!esityksiä,!niin!ei!
ollut!katsojiakaan.!Yksi!vastaajista!ilmoitti!sekä!esitysten!että!katsojien!lukumäärää!koskeviin!
kysymyksiin,!että!”katutanssimaailmassa!ei!toimi!näin”!eli!kysymykset!oli!vastaajan!mukaan!
väärin!asetettu.!Tällöin!pitäisi!ehkä!siis!puhua!jostain!muusta!kuin!esityksistä,!joissa!
esiinnytään!ja!joku!katsoo.!!
!
Tarpeet,!odotukset!ja!toiveet!Tanssin!talon!suhteen!
!
Kyselyn!vastaajilla!oli!eniten!odotuksia!tulevan!Tanssin!talon!tilojen!suhteen.!Tämä!ei!sinänsä!
ole!yllätys!tuntien!tanssin!harjoitusA!ja!esiintymistiloihin!liittyvät!haasteet.!Toisaalta!myös!
monelle!vastaajalle!Tanssin!talo!saattaa!konkretisoitua!nimenomaan!tilana,!vaikka!hanke!
pitää!sisällään!myös!monenlaista!toimintaa.!Vastaajat!toivoivat!sekä!esitysA!että!harjoitustilaa!
ja!muun!muassa!residenssimahdollisuutta.!Osa!esitti!myös!tiloihin!liittyviä!erityistoiveita:!
toivottiin!hyvää!akustiikkaa!ja!lattiaa,!jolla!saa!esimerkiksi!stepata.!Lisäksi!toivottiin!
mahdollisuutta!järjestää!lavatansseja,!iltabileitä!ja!jameja.!Myös!tilojen!muuntautumiskyky!
mainittiin:!”Muuntautumiskyky!pienestä!suureen.!Spektaakkelista!olohuoneeseen.!Sekä!
parketti!että!tanssimatto.”!Tilojen!toivottiin!olevan!toisaalta!laadukkaita!ja!toisaalta!edullisia.!!
!
Moni!vastaaja!toivoi!Tanssin!talolta!myös!tuotantotukea,!useimmiten!tiedotukseen!tai!
markkinointiin!liittyen,!mutta!apua!kaivattiin!myös!resurssien!hankkimisessa!ja!kiertueiden!
järjestämisessä.!Lisäksi!Tanssin!talolla!nähtiin!rooli!erilaisten!hankkeiden!koordinoijana,!alan!
sisäisenä!konsulttina!ja!yhdistäjänä.!Kaksi!vastaajaa!näki!Tanssin!talolla!myös!tanssin!alan!
lobbaajan!roolin:!”tanssin!aseman!puolestapuhuja!ja!vaikuttaja”.!
!
Useissa!vastauksissa!toivottiin!Tanssin!talolta!avoimuutta!valinnoissa!ja!toimintatavoissa!sekä!
kaikkien!tanssilajien!suhteen.!”Ei!vain!muutaman!ryhmän!tukikohta,!vaan!monen!ja!vaihtuvan!
ryhmän!ja!toimijan!alusta”.!Joku!asetti!sanansa!varsin!kärkevästi:!”Irti!Suomen!nykyisestä!
elitistisestä!tanssikentästä!–!samanlaiset!mahdollisuuden!kaikille!osallistua!toimintaan!ja!
hyötyä!Tanssin!talon!toiminnasta!eikä!vain!päättävän!elimen!tuttavapiirille.”!
!
Myös!odotus!monipuolisesta!yhteistyöstä!ja!yhteisöllisyydestä!sekä!laajasta!
verkostoitumisesta,!samoin!kuin!verkottajan!roolista,!toistui.!Haluttiin!”yhteisöllinen!ja!rento!
paikka!olla!yhdessä”!ja!”ystävällistä!palvelua!kävijöille,!niin!ammattilaisille!kuin!muillekin”!
Toivottiin!monipuolista!toimintaa:!”toivomme!talon!toiminnan!olevan!nykyaikaista!ja!
raikasta:!monipuolisia!isoja!ja!pieniä!esityksiä,!yllätyksellisyyttä,!osallistamista,!seminaareja!
ja!satelliittitapahtumia.!Laajaa!vuoropuhelua!ympäri!maan!niin!tanssin!tekijöiden!kuin!
yleisönkin!kanssa.”!!
!
Muita!esiin!nostettuja!asioita!olivat!muun!muassa!valtakunnallisuus,!esteettömyys!ja!
kotimaisten!tuotantojen!priorisointi.!
!
Yhteistyö!Tanssin!talon!kanssa!
!
Yhteistyötoiveet!Tanssin!talon!kanssa!noudattelivat!edellisen!kysymyksen!kanssa!samaa!
linjaa.!Eniten!kiinnostusta!herätti!uusien!tilojen!(harjoitusA,!esitysA,!aulaA!tai!ravintolatilat)!
hyödyntäminen,!josta!32!toimijaa!(89!prosenttia!vastaajista)!oli!kiinnostunut.!Toiseksi!eniten!
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kiinnostivat!yhteistuotannot!(31!vastaajaa/86!%)!ja!kolmanneksi!eniten!tanssijoiden!ja!muun!
henkilökunnan!täydennyskoulutus!(30!vastaajaa/!83!%).!Yleisösuhteen!
kehittäminen/yleisöyhteistyö!sekä!palveluiden!kehittäminen!yhdessä!kiinnostivat!kumpikin!
28!vastaajaa!(78!%)!ja!yhteismarkkinointikin!27!vastaajaa!(75!%).!Oheispalvelujen,!
esimerkiksi!ravintolapalvelujen!hyödyntäminen!kiinnosti!vähän!yli!puolta!vastaajista!!(19!
vastaajaa).!
!
Julkista!tukea!saavien!tanssitoimijoiden!vastauksissa!korostui!yleisösuhteen!
kehittäminen/yleisöyhteistyö,!jota!nämä!toimijat!pitivät!tärkeimpänä!yhteistyömuotona.!
Julkisen!tuen!piirin!ulkopuolelle!toimivat!arvostivat!eniten!uusia!tiloja!ja!mahdollisuuksia!
yhteistuotantoihin.!Tanssifestivaalit!taas!toivoivat!eniten!yhteismarkkinointia,!
yhteistuotantoja!ja!palvelujen!kehittämistä!yhdessä.!Tanssin!ammattilaisryhmistä!kaikki!
halusivat!hyödyntää!tiloja,!toivoivat!yhteistuotantoja!ja!tanssijoiden!sekä!muun!
henkilökunnan!täydennyskoulutusta.!Harrastajaryhmiä!kiinnosti!eniten!tilojen!lisäksi!
yleisösuhteen!kehittäminen/yleisöyhteistyö.!
!
Tätä!kysymystä!oli!mahdollista!kommentoida!myös!omin!sanoin.!Jo!edellä!mainittujen!
odotusten!lisäksi!tässä!on!syytä!mainita!toive!kilpaurheilun!(tanssi)!ja!taiteen!yhdistämisestä,!
tapahtumien!ja!festivaalien!kuratoinnista!sekä!näyttelytilasta.!Tanssin!taloa!evästettiin!tässä!
kohdin!myös!näin:!!!
!
”Tanssin!talon!organisaation!tulee!säilyä!koko!kentän!tekijöitä!kuuntelevana!ja!heidän!
osaamistaan!monipuolisesti!hyödyntävänä!tahona.!Suomalaisen!tanssin!monimuotoisuus,!
omaperäisyys!ja!laatu!pitäisi!vihdoin!saada!brändättyä!ja!tätä!kautta!siihen!on!mahdollisuus.”!
!
Tanssin!talo!Kaapelitehtaalle!
!
Tanssin!talon!sijoittuminen!Kaapelitehtaalle!nähtiin!pääosin!hyvin!positiivisena!asiana:!
”loistava!sijainti!ja!hyvä!pöhinä”.!Kaksi!vastaajaa!olisi!kuitenkin!toivonut!tanssille!aivan!omaa!
taloa!ja!kolme!vastaajaa!näki!Tanssin!talon!oman!profiloitumisen!Kaapelitehtaalla!hieman!
haasteellisena:!”Kaapelitehdas!on!ollut!ja!tulee!olemaan!paljon!muutakin!kuin!vain!Tanssin!
talo.!Tanssin!talon!tulee!pystyä!luomaan!oma!identiteetti!ja!toimintavarmuus.”!Profilointia!
koettiin!tarvittavan!myös!Zodiakin!suuntaan:!”Millä!Tanssin!talo!ja!Zodiak!erottuvat!tai!eivät!
sekoitu!keskenään!suurelle!yleisölle!näyttäytyessään?”!Yksi!vastaaja!pelkäsi!sitä,!että!Zodiak!
ja!muut!Kaapelitehtaalla!toimivat!tahot!”menevät!jonon!ohi”,!eivätkä!mahdollisuudet!ole!näin!
kaikkien!saatavilla.!
!
Ennen!kaikkea!Kaapelitehtaalla!nähtiin!kuitenkin!mahdollisuuksia!monenlaiseen!
yhteistyöhön:!”Tämä!mahdollistaa!taiteiden!välisen!yhteistyön!toivottavasti!vapaammin!ja!
avaa!tanssikäsitystä!myös!tanssin!sisällä.”!
!
!”Millaisia!uusia!ideoita!ja!toimintoja!yhteistyö!synnyttää,!uusia!avauksia!esim.!museoiden!
kanssa,!yleisötyön!mahdollisuuksien!paranemista!ja!saavutettavuuden!kasvua.!Jotta!syntyy!
YHTEINEN!tilallinen!ja!toiminnallinen!kokonaisuus,!tarvitaan!toimia!ja!resursseja,!eli!
osaamista!ja!rahaa.!Yhteinen!tahtotila!ja!synergioiden!näkeminen!karsii!päällekkäisyyttä!
toiminnoista,!säästää!hallintokuluissa!ja!tehostaa!näkyvyyttä.!Taiteen!ja!toimijoiden!
keskinäinen!hyvä!pöhinä!näyttäytynee!myös!imagossa!myönteisesti.”!
!
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Vastauksissa!tähän!kysymykseen!muistutettiin!myös!kumppanuuksista!majoitusA!ja!
liikennetoimijoiden,!illallisravintoloiden,!tarvikemyyjien!yms.!kanssa.!Tietyt!tilaan!liittyvät!
erityistarpeet!(akustiikka!ja!joustava!lattia)!nostettiin!edelleen!esiin!ja!Kaapelitehtaan!
”raffius”!haluttiin!säilyttää.!!
!
Muut!terveiset!Tanssin!talolle!
!
Muita!terveisiä!Tanssin!talolle!oli!jättänyt!yhteensä!24!vastaajaa.!Suuri!osa!näistä!oli!kiitoksia!
hyvästä!työstä!ja!tärkeän!asian!eteenpäin!viemisestä!sekä!yhteistyötoiveita.!Alla!on!listattu!
vastaajien!kaikki!vapaamuotoiset!terveiset,!jotka!monimuotoisuudessaan!kertovat!paljon!
tanssin!kentästä!ja!kentän!suhtautumisesta!hankkeeseen.!!
!
”Ryhmämme!olisi!erittäin!kiinnostunut!yhteistyöstä/mahdollisuuksista!harjoitella!ja!esiintyä!
Tanssin!talossa.”!
!
”Toivomme,!että!tanssi!ja!liiike!otetaan!huomioon!vapaana!genrerajoista,!ja!ohjelmistossa!ei!
suosita!vain!tiettyjä!tanssisuuntauksia.”!
!
”Loistavaa,!että!tämä!hanke!menee!eteenpäin!!Avoimin!mielin!ja!yhteistyötä!tehden!tulee!
parasta!jälkeä!:)”!
!
”Tsemppiä!toivottaen!ja!aktiivista!yhteistyötä!odottaen,!yhdessä!ollaan!enemmän!!Tanssin!
talo!yhdistää!ideaalissa!erilaiset!tanssin!ja!taiteen!alan!toimijat,!harrastajista!ammattilaisiin.!
Vahvistaa!kenttää!myös!valtakunnallisesti,!ei!vain!pääkaupunkiseudulla.”!
!
”Hyvää!työtä!tähän!mennessä!”!
!
”Helsingin!seudulla!toimii!muutamia!kansantanssiryhmiä,!joilla!saattaa!olla!kiinnostusta!
Tanssin!taloon.!Yhteistyö!tanssikoulujen!kanssa!kansanomaisten!paritanssien!opettamisessa!
kiinnostaa.”!
!
”Kiitos!tärkeästä!työstä!jota!teette!”!
!
”Toivomme!läheistä!osallistavaa!yhteistyötä!kaikkien!jo!olemassa!olevien!
tanssiorganisaatioiden!ja!tahojen!kanssa,!jotta!Tanssin!talon!monenlainen!toimintasisältö!ei!
mene!päällekkäin!näiden!toiminnan!kanssa!ja!siten!syö!maata!muiden!toimijoiden!alta.!!
Parhaimmillaan!Tanssin!talon!toiminta!auttaa!strukturoimaan!esim.!aluekeskusten!toimintaa!
entistä!tarkemmaksi.”!
!
”Mielenkiinnolla!odotan!millainen!!tanssintalosta!tulee!ja!mitä!mahdollisuuksia!sieltä!aukeaa.”!
!
"Kulttuuri!ja!opetusministeriön!kansantanssijärjestöille!antamat!vuosiavustuskset!ovat!
minimaaliset.!Toimintaa!on!vaike!apyörittää!ja!vapaaehtosten/talkootyöläisten!osuus!
pienenee!pienenemistään.”!
!
”Tarvitsemme!ison!organisaation!avustuksia!anomaan.!Niistä!kenties!lohkeaa!siivu!
kansantanssillekin,!joka!on!jäänyt!modernin!tanssin,!baletin!jne!jalkoihin!ja!ilman!valtion!
rahoitusta."!
!
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”Tanssi!kaikissa!muodoissa!tulisi!kuulua!Tanssin!talon!toimintaan”!
!
”Toivottavasti!talon!tarkoitus!ja!visio!saadaan!kirkastettua!ja!homma!toteutetaan.!Mietin!niitä!
harrastajatanssiAkuvioita,!onko!liikaa!yrittää!tunkea!kaikki!samaan?!Jos!Tanssin!talo!olisi!
erityisesti!kuitenkin!suunnattu!ammattilaisille?!Meillä!on!surkeimmat!olot!tällä!hetkellä!ja!
erityisesti!Helsingissä.!Ja!se!on!selvä!että!talo!palvelee!parhaiten!pääkaupunkiseudun!
taiteilijoita,!mutta!se!on!tosi!oikeutettua!sillä!täällä!on!selkeesti!haastavin!tehdä!työtä.”!
!
”Toivon!että!Helsingin!alueella!Zodiakin!rinnalle!tulisi!tanssin!tuotantotaho,!joka!toimisi!
Zodiakin!edustaman!linjauksen!rinnalla.!Avoinna!erilaisille!teoksille!ja!tekijöille.”!
!
”Tukea!kiertuetoimintaan!”!
!
”On!haasteellista!saada!Tanssin!taloAhankkeesta!mahdollisimman!tasapuolisesti!eri!
tanssilajeja!ja!tekijöitä!palveleva!paikka.!Toivon!erityisesti!pienille!ja!vapaan!kentän!ryhmille!
mahdollisuuksia!hyötyä!tilasta!ja!sen!luomista!puitteista.!Niille!siis!apua!eniten!ketkä!eniten!
sitä!tallä!hetkellä!tarvitsevat.”!
!
”Organisaatio!tekee!hienoa!työtä!!Huolena!kuitenkin!on,!että!sen!rahoitus!syö!resursseja!
vapailta!ryhmiltä!ja!yksittäisiltä!koreografeilta.!Kaikki!ovat!yhtä!mieltä!siitä,!että!näin!ei!tule!
tapahtua,!mutta!meidän!täytyy!kuitenkin!yhteistyössä!huolehtia!siitä!käytännössä.!Ylipäätään!
yhteistyön!kaikkien!tanssin!tekijöiden!kesken!tulee!olla!keskiössä!yli!VOS!vapaat!yksittäiset!
jne!rajojen.”!
!
”Hyvää!työtä!teette!!Koittakaa!jaksaa,!vaikka!tällä!hetkellä!aivan!liian!pienin!resurssein!
Tanssin!talon!kaltaista!merkittävää!organisaatiota!ja!sisältöä!rakennetaankin.”!
!
”Toivon!läpinäkyvyyttä!ja!aktiivista!kommunikointia!ammattikentän!suuntaan.”!
!
”Hienoa!että!lähdette!katsastamaan!yhteistyötahoja!ja!kentän!tarpeita.!Toivon!että!tanssin!
talo!voi!palvella!mahdollisimman!monia!”!
!
”Toivottavasti!talo!tulee!toimimaan!nimensä!mukaisesti!ja!tuottamaan!tanssia!ja!tapahtumia!
laidasta!laitaan.”!
!
”Olette!paljosta!vastuussa.!Toivottavasti!käsittelette!asiaa!neutraalisti.!Tanssi!on!paljon!
laajempi!kenttä!kuin!nykytanssi!ja!baletti.!Siksi!onkin!tärkeää,!että!te!omassa!roolissanne!
vähennätte!jo!syntyneitä!bunkkereita!ja!kuppikuntia!ja!avaatte!laajempaa!keskustelua!tanssin!
moninaisuudesta.!Tässä!on!suuri!mahdollisuus!=)”!
!
”Flamenco!lajina!houkuttelee!suhteellisen!paljon!yleisöä.!Toivottavasti!tiloja!voidaan!käyttää!
myös!flamencolle,!lähinnä!lattiaratkaisut!sen!sanelevat.”!
!
”Aivan!mahtavaa!tanssin!kentän!eteenpäin!viemistä!!Kiitos!”!
!
”Ottakaa!yhteyttä:)!tehkää!Talosta!sellainen,!että!ainakin!osa!niistä!tiloista!on!vapaassa!
käytössä.”!
!
!



! 7!

!
Kyselyn!jakelu!

A Linkki!kyselyyn!Tanssin!talo!FacebookAsivuilla!
A Tanssin!tiedotuskeskuksen!ilmoitustaulu!ja!infokirje!(sis.!linkin!kyselyyn)!
A Sähköposti!vapaan!kentän!ryhmille!(sis.!linkin!kyselyyn)!
A Linkki!kyselyyn!Finnish!Underground!Dance!Communityn!FacebookAsivuilla!
A Sähköpostit!avainhenkilöille!kansantanssin,!katutanssin,!flamencon,!afrotanssin,!

kilpatanssin!ja!salsan!alalla!(sis.!linkin!kyselyyn)!
!
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Tiina!Timonen/!Tanssin!talo!ry.!

21.4.2015!

!

TANSSIN&TALON&KYSELY&TANSSIKOULUILLE:&TULOKSET&
!!

Tanssin!talo!ry.!kysyi!helmikuussa!2015!Helsingin!tanssikouluilta!heidän!odotuksistaan,!

tarpeistaan!ja!yhteistyötoivomuksistaan!tulevaan!Tanssin!taloon!liittyen.!Samalla!kartoitettiin!

tanssikoulujen!harrastajamääriä,!toimitiloja!sekä!koulujen!historiaa.!

!

Saatekirje!ja!linkki!verkkokyselyyn!lähetettiin!13.2.!ja!vastausaikaa!annettiin!27.2.!saakka.!

Kysely!lähetettiin!yhteensä!39!tanssikoululle!ja!kolmelle!tanssiseuralle.!Vastauksia!saatiin!

määräaikaan!mennessä!25!kappaletta.!Vastaajista!19!oli!vastannut!kyselyyn!

kokonaisuudessaan!ja!analyysi!perustuu!näihin!vastauksiin.!Loput!kuusi!vastaajaa!olivat!

vastanneet!vain!osaan!kysymyksistä.!

!

Tanssilajit&
!

Ensimmäisessä!kysymyksessä!kartoitimme!mitä!tanssilajeja!helsinkiläisissä!tanssikouluissa!

opetetaan.!Tanssikoulujen!tanssilajitarjonta!on!laajaa!ja!erilaisia!tanssilajeja!on!paljon.!

Hieman!yli!puolet!tanssikouluista!(10!vastaajaa)!mainitsi!yhdeksi!opetettavaksi!tanssilajiksi!

salsan.!Muita!yleisiä!tanssilajeja!olivat:!street!(7!vastaajaa),!klassinen!baletti,!nykytanssi,!

showtanssi,!lastentanssi,!reggaeton!ja!pariO!ja!seuratanssi!(kaikki!6!vastaajaa).!Muita!

mainittuja!tanssilajeja!olivat!jazztanssi,!steppi,!flamenco,!afro,!breikki,!kilpatanssi,!bollywood,!

itämainen!tanssi,!dancehall!reggae!ja!kansantanssi.!Osa!kouluista!on!erikoistunut!opettamaan!

ainoastaan!yhtä!tiettyä!tanssilajia!esimerkiksi!streettiä!!ja!sen!alalajeja!(esimerkiksi!popping,!

locking,!house!ja!voguing).!

!

Tanssikoulut!ovat!nopeita!reagoimaan!erilaisiin!ajan!ilmiöihin!ja!kehittyvään!tanssikulttuuriin!

ja!tämä!näkyy!uusien!tanssilajien!tarjonnassa!ja!määrässä.!Esimerkiksi!erilaiset!tvOformaatit!

ovat!tuoneet!ihmisten!tietoisuuteen!uusia!tanssilajeja,!mikä!on!osaltaan!lisännyt!harrastajien!

määriä.!!

!

Keskeiset&asiakasryhmät&
!

Kaikki!vastaajat!mainitsivat!keskeisimmäksi!asiakasryhmäkseen!aikuiset.!Myös!nuoret!ja!

lapset!olivat!suurimman!osan!(15!vastaajaa)!!keskeisimpiä!asiakasryhmiä.!Vastaajista!!viisi!

mainitsi!keskeisimmäksi!asiakasryhmäkseen!yritysasiakkaat.!Muita!mainittuja!asiakasryhmiä!

olivat!seniorit!sekä!kehitysvammaiset!nuoret!ja!aikuiset.!

!

Tanssikoulun&päätehtävä&
!

Kaksi!tanssikouluista!mainitsi!päätehtäväkseen!tanssitaiteen!perusopetuksen!tarjoamisen.!

Muissa!vastauksissa!korostui!korkeatasoisen!tanssin!opetuksen!tarjoaminen!ja!tanssin!

sanoman!ja!ilon!välittäminen.!Vastauksissa!näkyi!myös!tanssikoulujen!erikoistuminen!eri!

tanssilajeihin.!Päätehtäväksi!mainittiin!muun!muassa!kuubalaisten!tanssien!opetus,!flamencoO

tanssin!opetus!kehitysvammaisille,!brasilialaisen!karnevaalisamban!opetus,!klassisen!baletin!

koulutus!ja!laadukas!salsatanssin!opetus!helsinkiläisille.!Vastauksissa!mainittiin!myös!hyvien!

käytöstapojen!opettaminen!sekä!terveyden,!hyvinvoinnin!ja!suomalaisen!kulttuurin!

edistäminen.!
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!

Taustaa&
!

Vanhin!vastanneista!oppilaitoksista!oli!perustettu!vuonna!1946.!Tanssikouluista!kahdeksan!

on!perustettu!viimeisen!15Ovuoden!aikana.!Varsinkin!viime!vuosina!on!perustettu!

tanssikouluja,!jotka!ovat!erikoistuneet!opetuksessaan!johonkin!tiettyyn!tanssilajiin.!Koulujen!

vastauksista!kävi!ilmi,!että!monet!ovat!aloittaneet!toimintansa!hyvin!pienestä,!mutta!vuosien!

mittaan!toiminta!on!laajentunut!ja!kasvanut.!Myös!kansainvälisyys!on!lisääntynyt!

oppilaitosten!toiminnassa,!koulut!mainitsivat!muun!muassa!tekevänsä!esiintymismatkoja!

ulkomaille!sekä!tuovansa!ulkomaalaisia!opettajia!vierailulle!Suomeen.!

!

Oppilasmäärä&ja&opetustunnit&
!

Kysyimme!vastaajilta!koulujen!oppilasmäärää!tämän!vuoden!alussa.!Oppilasmäärät!

vaihtelivat!paljon!eri!oppilaitosten!välillä.!Suurin!yksittäinen!oppilasmäärä!oli!2200!ja!pienin!

30.!Muiden!tanssikoulujen!oppilasmäärät!asettuivat!tälle!välille.!Kolmen!tanssikoulun!

oppilasmäärä!oli!vuoden!alussa!600O1000!ja!kahden!koulun!oppilasmäärä!300.!Viiden!

vastaajan!oppilasmäärä!vuoden!alussa!oli!100O150!oppilasta.!Vastaajista!viisi!ei!halunnut!

vastata!tai!heillä!ei!ollut!laskelmia!oppilasmääristä.!!!

!

Myös!tanssikoulujen!viikossa!järjestettävien!opetustuntien!määrä!vaihteli!paljon.!Suurin!

yksittäinen!viikossa!järjestettävä!tuntimäärä!oli!500!ja!pienin!3.!Vastaajista!kolmen!

oppilaitoksen!viikoittainen!opetustuntimäärä!oli!yli!100!tuntia.!Puolet!vastaajista!määritteli!

tuntimääränsä!välille!25O45!tuntia.!Vastaajista!kaksi!ei!halunnut!kommentoida!koulun!

viikoittaista!opetustuntimäärää.!Useilla!oppilaitoksilla!opetustoimintaa!on!ympäri!vuoden.!

!

Helsingistä!löytyy!siis!hyvin!eri!kokoisia!tanssikouluja!vertailtaessa!koulujen!oppilasmääriä!

sekä!viikoittaista!opetustuntimäärää.!On!pienempiä!tiettyyn!tanssilajiin!erikoistuneita!

oppilaitoksia,!joiden!toimintaa!pyöritetään!pienellä!henkilökunnalla.!Toisaalta!löytyy!

tanssikouluja!joiden!oppilasmäärät!ovat!tuhansia,!jolloin!myös!työntekijöitä!tarvitaan!

enemmän.!

!

Tilat&&
!

Tanssikouluilta!löytyy!monenlaisia!toimitiloja.!Tanssikoulut!pyörittävät!toimintaansa!sekä!

omissa!tiloissaan!että!vuokrasaleissa.!Viidellä!vastaajalla!oli!käytössä!yksi!tanssisali.!

Kahdeksan!tanssikoulua!vastasi!opetuskäytössään!olevan!kaksi!tanssisalia.!Muutamalla!

toimijalla!tiloja!oli!käytössä!huomattavasti!enemmän.!Yhdellä!tanssikoululla!oli!käytössä!noin!!

50!tanssisalia,!jotka!sijaitsevat!ympäri!Helsinkiä!sekä!Espoossa,!Vantaalla!ja!Kauniaisissa.!

!

Vastaajista!hieman!yli!puolet!(10!vastaajaa)!ilmoitti!tilojensa,!tai!ainakin!osan!niistä!

sijaitsevan!Helsingin!keskustan!alueella.!Kolme!tanssikoulua!vastasi!tilojensa!sijaitsevan!

Herttoniemessä.!Muita!mainittuja!alueita!oli!Kallio,!Sörnäinen,!Kalasatama,!EteläOHaaga,!

Töölö,!Viikki!ja!Ruoholahti.!!Tanssikouluilla!oli!tiloja!myös!Espoossa,!Vantaalla!ja!Kauniaisissa.!

!

Suurin!osa!vastaajista!oli!tyytyväisiä!tai!osittain!tyytyväisiä!olemassa!oleviin!tiloihin.!Kuusi!

vastaajaa!oli!tyytyväisiä!olemassa!oleviin!tiloihin,!mutta!mainitsi!että!tilaa!saisi!olla!enemmän.!

Vastaajat!ilmoittivat,!että!saleissa!voisi!olla!parempi!ilmanvaihto!ja!äänentoisto.!Yhdellä!
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vastaajalla!puuttui!osasta!tanssisaleista!peilit.!Todettiin!myös,!että!akrobatian!

harjoittelemiseen!ei!ole!kunnollisia!tiloja.!!

!

Muu&toiminta&
!

Tanssikoulut!järjestävät!paljon!myös!muuta!toimintaa!kuin!pelkästään!viikoittaista!

tanssinopetusta.!!Viisi!vastaajaa!mainitsi!koulussaan!olevan!erikoiskoulutusryhmiä.!

Erikoiskoulutusryhmät!harjoittelevat!useita!kertoja!viikossa,!monipuolisesti!eri!tanssilajeja.!

Kyseisiin!ryhmiin!oppilaat!valitaan!usein!pääsykokeiden!kautta.!Monessa!oppilaitoksessa!

opetus!on!luokkamuotoista!ja!noudattaa!tanssin!perusopetuksen!laajinta!

opetussuunnitelmaa,!antaen!tällöin!valmiudet!ammatillisiin!jatkoOopintoihin.!

Erikoiskoulutusryhmien!lisäksi!kouluilla!on!erillisiä!esiintyviä!ryhmiä!sekä!kilparyhmiä,!joista!

monet!osallistuvat!esimerkiksi!Finnish!Dance!Organization!Ojärjestön!järjestämiin!kilpailuihin!

sekä!Suomessa!että!ulkomailla.!Tämän!lisäksi!koulut!järjestävät!!paljon!näytöksiä,!leirejä!ja!

tiiviskursseja.!Omia!tanssikoulun!tiloja!!ulosvuokrataan!ja!järjestetään!erilaisia!tapahtumia,!

festivaaleja!ja!juhlia.!Vastauksissa!mainittiin!toiminnaksi!myös!tanssimatkojen!järjestäminen,!

lastenpuistotapahtumat,!luennot!sekä!terveysO!ja!kauneustapahtumat.!

!

Näytökset&
!

Oppilasnäytösten!järjestäminen!kuuluu!oleellisena!osana!tanssikoulujen!toimintaan.!Suurin!

osa!vastaajista!(14!vastaajaa)!ilmoitti!järjestävänsä!näytöksiä,!viiden!oppilaitoksen!ohjelmaan!

oppilasnäytösten!järjestäminen!ei!kuulunut.!Kolme!vastaajaa!ilmoitti!järjestävänsä!jopa!yli!15!

oppilasnäytöstä!vuodessa.!Muiden!koulujen!näytösmäärä!oli!vähäisempi.!!

!

Tanssikoulujen!oppilasnäytösten!vuosittainen!katsojamäärä!on!suuri.!Parhaimmillaan!yhden!

tanssikoulun!oppilasnäytöksissä!oli!katsojia!noin!16!000!vuoden!aikana.!Oppilaitosten!

näytökset!eivät!ole!keskittyneet!mihinkään!tiettyyn!paikkaan!Helsingissä,!vaan!näytöksiä!

järjestetään!useissa!eri!toimipaikoissa!ympäri!Helsinkiä!sekä!Vantaalla!ja!Espoossa.!Näistä!

mainittiin!muun!muassa:!Suomalainen!yhteiskoulu!SYK,!Aleksanterin!teatteri,!

Kulttuurikeskus!Caisa,!Stoa,!Kanneltalo,!ravintola!Kaisaniemi,!ravintola!Piano,!Gloria,!

Helsingin!kulttuuritalo,!Käpylän!työväentalo,!FinlandiaOtalo!ja!SavoyOteatteri.!Vantaalaisista!

paikoista!mainittiin!MartinusOsali.!Vastaajista!kuusi!tanssikoulua!ilmoitti!järjestävänsä!

näytöksiä!myös!koulunsa!omissa!tiloissa.!

!

Tanssikoulujen!näytösO!ja!esiintymistoiminta!ei!ainoastaan!motivoi!tanssioppilaita!vaan!

muodostaa!myös!tärkeän!osan!tanssikoulujen!taloudesta.!Lipunmyyntitulot!ovat!yksi!tärkeä!

lisä!oppilaitosten!tuloihin.!

!

Toiveet&tanssin&taloon&liittyen&
!

Tanssikoulujen!vastauksissa!toivottiin!Tanssin!talolta!esiintymistiloja,!jotka!olisivat!

vuokratasoltaan!kohtuullisia.!Esiintymistilan!toivottiin!olevan!tarpeeksi!iso!ja!soveltuvan!

esimerkiksi!flamencoOtanssiin.!Myös!tanssisalien!vuokraus!kiinnosti!useaa!tanssikoulua.!

Lisäksi!toivottiin!sosiaalista!tilaa!missä!mahdollisimman!moni!voi!”tanssia!vapaasti!ja!

toteuttaa!unelmiaan”!ja!paikkaa,!jossa!voi!järjestää!tanssijuhlia,!festivaaleja!ja!lavatansseja.!!

!
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Tilojen!lisäksi!tanssikoulut!toivoivat!yhteistyötä!tanssinalan!ammattilaisten!ja!eri!tanssilajien!

kesken.!Myös!lisäpalveluita!toivottiin!Tanssin!talon!yhteyteen,!näistä!mainittiin!muun!muassa!

hieronta,!jooga!ja!tanssitarvikemyynti.!

!

Kiinnostus&yhteistyöstä&
!

Suurin!osa!vastanneista!oli!kiinnostunut!yhteistyöstä!Tanssin!talon!kanssa.!Lähes!kaikki!!

vastaajat!(17!vastaajaa)!olivat!kiinnostuneet!markkinointiyhteistyöstä.!Esitystilojen!

vuokrauksesta!ja!yhteistuotannoista!oli!kiinnostunut!16!tanssikoulua.!!Myös!palvelujen!

kehittäminen,!harjoitustilojen!vuokraus!ja!tanssijoiden!ja!muun!henkilökunnan!

täydennyskoulutus!herätti!runsaasti!kiinnostusta.!Muina!mahdollisina!yhteistyömuotoina!

mainittiin!esimerkiksi!showproduktion!ja!juhlien!järjestäminen!sekä!monikulttuurinen!

yhteistyö.!

!

Mitä&muuta&haluatte&sanoa&
!

Tanssikoulut!näkevät!Tanssin!talo!Ohankkeen!hyvin!positiivisena,!ja!hankkeelle!toivotettiin!

onnea.!Useat!tanssikoulut!myös!ilmaisivat!halukkuutensa!tehdä!yhteistyötä!Tanssin!talon!

kanssa.!Toivottiin!”reipasta!kohtelua!kaikille!tanssinalan!toimijoille”!ja!vuoropuhelua!eri!

tanssilajien!välille.!Lisäksi!toivottiin,!että!tanssin!suuri!harrastajamäärä!saataisiin!

rekisteröityä.!Myös!Tanssin!talon!tilapankkihanke!kiinnosti!tanssikouluja.!

!

Tanssin&talo&ja&Kaapelitehdas&
!

Tanssin!talon!tuleminen!Kaapelitehtaalle!ei!herättänyt!vastaajissa!juurikaan!tunteita.!Yhden!

vastaajan!mielestä!Kaapelitehdas!on!paikkana!mainio.!Muita!kommentteja!Tanssin!talon!

tulemisesta!Kaapelitehtaalle!ei!tullut.!Toiveena!oli,!että!suuremman!ihmismäärän!ja!yleisön!

olisi!helppo!löytää!paikalle!ja!kynnys!tulla!mukaan!toimintaan!vähenisi.!Erästä!vastaajaa!

huolestutti,!!miten!korkeatasoiseksi!mielletty!tanssi!ja!bilepaikaksi!mielletty!Kaapelitehdas!

saadaan!brändättyä!siten,!että!tanssinharrastaja!uskaltaa!tulla!hyvin!mielin!paikalle.!!

!

!

&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
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Kyselyyn&vastanneet&tanssikoulut:&
!

Helsingin!tanssiopisto,!www.helsingintanssiopisto.fi!

Helsinki!salsa!academy,!www.helsinkisalsaacademy.com!

Tanssikoulu!Elina!Keskitalo,!www.tanssien.fi!

Tanssikeskus!Footlight,!www.tanssikeskusfootlight.fi!

Saiffa!Oy,!www.saiffa.fi!

Vartalon!&!mielen!Balanssi!studiot!Oy,!www.balanssistudiot.fi!

Tanssikeidas,!www.tanssikeidas.fi!

Vapaa!Tanssikoulu,!www.vapaatanssikoulu.fi!

Flamencokoulu!Fiesta!Flamenca,!www.fiestaflamenca.fi!

Blue!Flamenco!Tanssikoulu,!www.kolumbus.fi/blueflamenco!

SalsaStudio!Helsinki,!www.salsastudio.fi!

Dance.fi,!www.dance.fi!

Tanssikoulu!Bailabaila,!www.bailabaila.fi!

Tanssikoulu!DCA,!www.tanssikouludca.fi!

Studio!Sfinksi,!www.studiosfinksi.fi!

Helsingin!balettiakatemia!J.Kirjonen,!www.balettiakatemia.fi!

Tradicion!Viva,!www.tradicionviva.fi!

Tanssikoulu!Clara!Blomqvist,!www.tanssikouluclarablomqvist.fi!

Sambakoulu!Imperio!do!Papagaio!ry.!www.papagaio.fi!
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LIITE 5 Tanssin talon  
kysely tanssin  
esitystiloja  
tarjoaville  
toimijoille:  
tulokset 



Satu%Silvanto/Tanssin%talo%ry.%
21.4.2015%
!
TANSSIN!TALON!KYSELY!TANSSIN!ESITYSTILOJA!TARJOAVILLE!TOIMIJOILLE:!
TULOKSET!
!
Tanssin%talo%laati%helmikuussa%2015%verkkokyselyn%pääkaupunkiseudulla%tanssin%esitystiloja%
tarjoaville%toimijoille.%%Kyselyssä%kysyttiin%niistä%odotuksista,%joita%toimijoilla%on%Tanssin%
taloon%liittyen,%sekä%kartoitettiin%mahdollisuuksia%yhteistyöhön.%%Lisäksi%kysyttiin%tanssin%
esitystoiminnan%nykyisestä%volyymista%produktioiden%ja%esitysten%määrästä%katsojalukuihin.%
%
Kysely%lähetettiin%yhteensä%14%pääkaupunkiseudun%kulttuurikeskukseen.%Vastaukset%saatiin%
Helsingin%kulttuurikeskuksen%Annantalosta,%Kanneltalosta,%Malmitalosta,%Stoasta%ja%SavoyG
teatterista%sekä%KiasmaGteatterista,%Aleksanterin%teatterista%ja%Kaapelitehtaalta.%%
%
Toiveet!Tanssin!talolle!ja!arvioidut!vaikutukset!kentällä!
%
Kaikki%vastaajat%toivoivat%Tanssin%talolta%erityisesti%yhteistyötä.%Lisäksi%toivottiin%lasten%ja%
nuorten%tanssiopetuksen%kehittämistä,%taiteellisesti%kunnianhimoista%sisältöä%ja%
monipuolisuutta%–%myös%muut%esitystaiteen%lajit%tulisi%huomioida.%Huomiota%toivottiin%
kiinnitettävän%kestävään%hallintoratkaisuun%ja%tuotantorakenteisiin%siten,%että%tilat%eivät%olisi%
liian%isoja:%”Isoja%produktioita%tehdään%vähän,%pieniä%ja%keskisuuria%paljon.%Ei%siis%liian%isoja%
tiloja,%joille%ei%käyttöä.”%
%
Tanssin%talon%mahdolliset%vaikutukset%omaan%toimintaan%nähtiin%positiivisina.%Vastaajat%
näkivät%tarvetta%uusille%esitystiloille,%eivätkä%nähneet%Tanssin%taloa%uhkana.%Yksi%vastaaja%tosin%
epäili,%että%tanssiesitykset%saattavat%omissa%tiloissa%Tanssin%talon%myötä%vähentyä,%mutta%
tilalle%löytyisi%kyllä%muita%tulijoita.%Kaksi%vastaajaa%ilmaisi%huolensa%siitä,%että%Tanssin%talo%
tullessaan%veisi%resursseja%muilta%taloilta%ja%vierailuteattereilta.%Kaiken%kaikkiaan%tanssin%
kentän%uskottiin%kuitenkin%Tanssin%talon%myötä%rikastuvan%ja%monipuolistuvan.%%
%
Kyselyssä%mainitut%mahdolliset%yhteistyön%muodot%herättivät%runsaasti%kiinnostusta.%Kaikki%
kyselyyn%vastanneet%toimijat%olivat%kiinnostuneita%yhteismarkkinoinnista.%Lisäksi%kuusi%
toimijaa%oli%kiinnostunut%yhteistuotannoista,%palvelujen%kehittämisestä%yhdessä%ja%
yleisösuhteen%kehittämisestä/yleisötyöstä.%Yhteistyö%henkilökunnan%täydennyskoulutuksessa%
kiinnosti%viittä%vastaajaa%ja%tanssin%ammattilaisten%tietotaidon%hyödyntäminen%omassa%
toiminnassa%neljää.%%
%
Vastaukset%kysymykseen,%mitä%muuta%haluaisit(te)%Tanssin%talo%ry:lle%kertoa,%olivat%
yksinomaan%positiivisia.%Tanssin%talolle%toivotettiin%onnea%ja%iloittiin%”järkiratkaisusta”.%
Yhteistyön%merkitystä%korostettiin%jälleen,%kuten%tässä%vastauksessa:%”Toivon%moniäänistä%ja%%%
Gpuolista%taloa,%joka%ottaa%paikallisen%kentän%hyvin%huomioon.%Yhteistyö%muiden%alan%
toimijoiden%kanssa%on%suotavaa%ja%yhteinen%alan%lobbaus%elintärkeää%(ylipäätään%nykytaiteen%
kentällä).%Eli%ei%poteroitumiselle,%kyllä%avoimuudelle,%moniäänisyydelle%ja%yhteisen%kentän%
kehittämiselle.”%
%
%
%
%



Tanssin!esitystoiminnan!nykyinen!volyymi!
%
Kyselyyn%vastanneissa%tanssin%esitystiloissa%nähtiin%vuonna%2014%viidestä%22%
tanssiproduktiota.%Eniten%tanssiproduktioita%oli%Stoassa,%Aleksanterin%teatterissa%ja%
Kanneltalossa%vieraili%kummassakin%19%tanssiproduktiota.%Muissa%tiloissa%produktioiden%
määrä%jäi%alle%kymmeneen.%%
%
Tanssiesitysten%määrä%oli%suurin%Kaapelitehtaalla,%jonka%tapahtumatiloissa%nähtiin%viime%
vuonna%yhteensä%100%tanssiesitystä.%Aleksanterin%teatterissa%tanssiesityksiä%oli%86%ja%Stoassa%
67.%Kolmessa%esityspaikassa%nähtiin%20–30%tanssiesitystä%viime%vuonna%ja%kahdessa%alle%
kymmenen.%
%
Tanssitaiteella%oli%merkittävä%rooli%usean%toimijan%ohjelmistossa.%Koska%vastaajat%esittivät%
merkityksestä%joko%määrällisen%tai%laadullisen%arvion,%esitystiloja%ei%voi%laittaa%tässä%suhteessa%
järjestykseen.%Merkittävä%rooli%tanssitaiteella%oli%esimerkiksi%Stoan%ja%Aleksanterin%teatterin%
ohjelmistossa.%Jälkimmäisen%esitystoiminnasta%tanssi%vastasi%40%prosenttisesti.%Myös%
esimerkiksi%Kaapelitehdas%totesi%tanssilla%olevan%merkittävä%roolin.%%Samoin%Kanneltalossa%
”tanssitaide%näkyy%ja%kuuluu”,%erityisesti%flamenco.%Ainostaan%SavoyGteatteri%ja%Malmitalo%
vastasivat,%että%tanssitaiteen%osuus%on%pieni%tai%marginaalinen.%Tosin%Malmitalossakin%
järjestettiin%osallistavia%kaupunkitansseja%yhteensä%18%vuoden%2014%aikana.%%
%
Tietoa%tanssin%katsojamääristä%tiloissaan%vuonna%2014%antoi%viisi%toimijaa.%SavoyGteatterissa%
yleisöä%oli%määrällisesti%eniten,%4%000%katsojaa.%Kanneltalossa%tanssia%oli%nähnyt%3%248%
katsojaa,%Annantalolla%1700,%KiasmaGteatterissa%1%615%ja%Kanneltalossa%747%katsojaa.%%Neljä%
vastaajaa%oli%tehnyt%yleisöyhteistyötä%yhdessä%tanssin%toimijoiden%(ml.%Tanssin%talo)%kanssa.%
Yksi%vastaaja%mainitsi%yleisöyhteistyön%muodoksi%markkinoinnin.%
%
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Tanssin talo 
ja Helsinki 2020

—
Matkalla yhdeksi maailman 

johtavista tanssikaupungeista





Aktiivinen, rento kulttuurikeskittymä

Tanssin talo houkuttelee kaupunkilaisia 
ja matkailijoita viihtymään ja tekemään 

itse. Talon tilat mahdollistavat myös 
isompien tapahtumien rantautumisen 

Ruoholahteen. 



→  Näyttämöt täyttyvät tanssiesityksistä  ja  
tapahtumista, ne toimivat myös erilaisten messujen  
ja kilpailujen alustana. 

→  Tilojen muunneltavuus tekee niistä moni käyttöiset   
ja pitkäikäiset. Taltiointi sopimukset takaavat talon 
ohjelmiston laajemman levityksen.

→  Tapahtumatori ravintoloineen kutsuu kaupunki-
tansseihin, klubi-iltoihin, näyttelyihin ja muihin  
avoimiin tilaisuuksiin.



Tanssin talo tukee Helsingin nousua  
yhdeksi Euroopan ja maailman johta-

vista tanssikaupungeista. 
 

Yhdessä kaupungin muiden kulttuuri-
toimijoiden kanssa Tanssin talo on  

luomassa vetovoimaisen tapahtuma-
kaupungin brändiä.



Tanssin talo esitetään sijoitettavaksi 
osaksi Kaapelitehtaan kokonaisuutta, 
rakennuksesta vapautuviin tiloihin ja 
niihin liittyvään uudisrakennusosaan.

—

Helsingin kaupungin kiinteistövirasto, 
Tilakeskus (Tarveselvitys 12.2.2014)



Kaapelitehdas

Bussit 20, 20n, 21, 
65 ja 66 pysäh-
tyvät Kaapeliteh-
taan vieressä

Raitiovaunu 
numero 8:n 
pysäkki (Länsi-
satamankatu) 
on Kaapeliteh-
taan vieressä

Metrolla Ruoholahteen 
asti, josta noin 300 m  
kävelymatka

Lisäksi Espoon 
T-bussit liiken-
nöivät Ruoho-
lahteen kävely-
matkan päähän



Rakentamisen kustannusarvio (€, alv. 0)

josta uudisosa (€, alv. 0)

34 490 000

27 804 000



Laajuus (brm²)

josta hyötyala (m²)

Lopullinen tilaohjelma vahvistuu hankesuunnitelmavaiheessa.

7640

5910



Jane ja Aatos Erkon säätiön 

15 milj. €
avustus on kohdennettu uudisosan  

investointikustannuksiin. 



Rakennuttaja ja omistaja Kaapelitalo 

KOY



pitkäaikaisia vuokrasopimuksia tilojen käyttöaste

250+ 95 %
KOY:n tiloissa tapahtumia

400–450
asiakkaita vuonna 2014

408 000
Käyttöpäiviä  

Merikaapelihallissa (2014)

195
ja Pannuhallissa (2014)

321

Kaapelitehtaan nykytilanne



Kaapelitehdas on jo tanssikeskittymä 

12 tanssiyhteisöä
 

Alpo Aaltokoski Company
Arja Raatikainen & Co.

Balanssi Studiot
K&C Kekäläinen & Company

HSDS Dancestudio
Nomadi-tuotanto

Tanssiteatteri Hurjaruuth
Tamara Rasmussen Opisto

Tanssin talo ry
Tanssin Tiedotuskeskus

Teatterimuseo
Zodiak – Uuden tanssin keskus



Tanssin talo  
=

enemmän  
kuin seiniensä  

summa



Kansallinen ja kansainvälinen  
kumppanuusverkosto takaa sisältöjen 
monipuolisuuden, uudenlaiset luovat  
toteuttamistavat ja palvelujen saavu-

tettavuuden.



Praha

Wien

Geneve

Bassano 
del Grappa 

Pariisi

Tolouse
Marseille

Barcelona

Zagreb

AteenaLemesos & Kypros ↘

Lontoo
Ipswich

Leuven

Düsseldorf
Dresden

Hamburg
Poznan

Kööpenhamina

Amsterdam

Faro

Tukholma
HelsinkiOslo

Turku

Vaasa

Tampere

Jyväskylä

Kuopio

Kajaani

Oulu

Rovaniemi

New Castle

Dublin

i

Verkostoitunut  
toimija kansallisesti  
ja kansainvälisesti.

Tanssin talo kytkee suo-
malaisen tanssin mm. 
osaksi eurooppalaista 

verkostoa.



Düsseldorf, 
Tanzhaus NRW
 
200 tapahtumaa 
vuosittain

350 kurssia ja työ-
pajaa viikoittain

Henkilökuntaa 
noin 23 

Barcelona, 
Mercat de les Flors
 
Muuntuva pää-
sali mahdollistaa 
 monenlaiset esi-
tykset.

Vuosibudjetti 4,4 
miljoonaa euroa 
(2014)

Tukholma, 
Dansens Hus
 
Kaksi salia 140 
ja 750 hengen 
 katsomoilla.

35 % katsojista 
ensikertalaisia.

Henkilökuntaa 
noin 28 

Lyon, 
Maison de la Danse
 
1100 hengen  
katsomo

150 000 katsojaa 
ja 180 esitystä 
vuosittain

Koti maailman 
merkittävim-
piin kuuluvalle 
 tanssifestivaalille 
Lyon Dance 
Bienna lelle

Esimerkkejä Tanssin taloista



Tanssin talo on: 
 

Uudenlainen konsepti
—

Avoin kaikille tanssilajeille



Taiteellinen sisältö ja muu ohjelmisto 
tuotetaan pääosin kentällä jo olemassa 

olevilla resursseilla yhteistyössä  
vapaan kentän, VOS-ryhmien sekä  

monenlaisten tanssitoimijoiden kanssa. 

Tanssin talo on uusi tila-, palvelu- ja 
markkinointiresurssi: alan näkyvyys ja 

vetovoimaisuus kasvaa.



Tanssin talo

    Näin verkosto 
rakentuu



Tanssin talo

VOS-ryhmät

Vapaat ryhmät

Tanssin aluekeskukset 

Zodiak – 
Uuden tanssin keskus

Teatterimuseo Festivaalit: mm.  
Juhlaviikot, Liikkeellä 
Marraskuussa, Ruutia, 
Loikka

Suomen teatterit  
ja kulttuuritalot

European 
Dancehouse 
Network

Kansainväliset 
agentuurit 

Kansainväliset tuotanto- 
ja kulttuuritalot

Tanssiyhteisöt ja 
-seurat

Tanssikoulut

Kaapelitehdas

+  Esityksiä, tapahtumia  
ja residenssejä tuotanto-
kumppanuuksin



Tanssin Tiedotuskeskus

Alan oppilaitokset
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Kehitys- ja  
verkostotyö

Esitys- ja 
ohjelma toiminta
Esitykset & kiertueet

Yleisöyhteistyö

Ravintola
Klubitoiminta
Yleisötanssit
ym. toiminta

Vuokraus

Toiminnan laajuus, 
yleisömäärä

Tulot / kokonaiskustannukset

Palvelukokonaisuus



Vuodessa esityksiä

katsojia

500

150 000



Näytösten määrät 
iso sali
Yhteistuotannot   60 
Esitysvierailut   30 
Vuokraus/tanssitoimijat 90 
Vuokraus/yritykset  20 

pieni sali  
Yhteistuotannot   40 
Vuokraus/tanssitoimijat 160 

tapahtumatori 
Tanssin talon tuottamat 20 
Vuokraus/tanssitoimijat 50
Vuokraus/yritykset  30 

Katsojamäärät 

iso sali
Yhteistuotannot   25 200
Esitysvierailut    12 600 
Vuokraus/ tanssitoimijat 37 800 
Vuokraus/yritykset  8400

pieni sali  
Yhteistuotannot   6000 
Vuokraus/tanssitoimijat 24 000 

tapahtumatori 
Tanssin talon tuottamat 8400
Vuokraus/tanssitoimijat 21 000
Vuokraus/yritykset  12 600
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Tanssin talon organisaatio

15 henkilöä 

 
tarvelähtöiset ja  

kustannustehokkaat ostopalvelut,  
verkostoitunut toimintatapa

Johto ja sisällöt 5 ( johtaja, sisällön suunnittelijat ja tuottajat), 
talous ja hallinto 3, markkinointi ja viestintä 3, tekniikka 4



Omat tuotot
1,808

Muuttuvat kulut
1,138

Henkilöstökulut
0,881

Vuokrat 
0,653

Muut yhteiskulut 
0,499

Tuen tarve 
1,534

Tuotot ja kustannukset* 2020

* Miljoonaa euroa



Yhteensä 
1,534

Hankkeet
0,200

Helsingin kaupunki 
0,667

Valtio 
0,677

Hankkeet ja toiminta-avustukset* 2020

* Miljoonaa euroa



* Miljoonaa euroa

Muuttuvat kulut
1,138

Oman tuotannon kulut
0,618

Tekniset ostopalvelut
0,320

Tekninen lisäkalusto
0,200

Muuttuvat kulut*



* Miljoonaa euroa

Henkilöstökulut*

Henkilöstökulut
0,881 Johto ja sisällöt

0,313

Talous ja hallinto
0,173

Myynti ja markkinointi
0,181

Tekniikka 
0,214



* Miljoonaa euroa

Vuokrat*

Vanhat tilat (1355 m²)
0,293

Uudisrakennus (4000 m²)
0,362

Vuokrat
0,653



* Miljoonaa euroa

Muut yleiskulut*

Muut yleiskulut
0,499

Kiinteistö
0,098

Hallinto 
0,091

Myynti ja markkinointi 
0,310
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Tulot eriteltyinä (€) 2020

Yhteensä 1,637 milj. € (ilman hankkeita)



Tanssin talon 
elinkeino- 

vaikutukset

Kaupunkitutkimus TA Oy



Rakentamisen taloudelliset vaikutukset

→  Kokonaistuotos (sis. kerrannais- ja kulutus-
vaikutukset) on yli kaksinkertainen investointi-
kustannukseen verrattuna.

→  Työllisyysvaikutus yli 400 henkilötyövuotta.

→  Verotulot rakentamisajalta 5,7 m euroa.



Toiminnan ja matkailun taloudelliset  
vaikutukset

→  Palkkasumma kasvaa noin 4 m euroon vuodessa, josta 
suurin osa kanavoituu paikalliseen kulutukseen. 

→  Tanssin talo ja tanssin matkailuvaikutukset saavat aikaan 
suuren työllisyysvaikutuksen, noin 150 htv vuodessa.

→  Vaikutuksista 2/3 kohdistuu Helsinkiin.

→  Verotuloja kertyy keskimäärin 2,1 m euroa vuodessa,  
josta 2/3 valtion veroja.



Yleisö ja harrastajat

Tanssiesityksiä on helpompi löytää ja ne ovat 
 helpommin saavutettavissa.

Esitystarjonta laajenee, ja Suomeen saadaan 
 helpommin myös kansainvälisiä tanssiryhmiä.

Oma harrastus syvenee esimerkiksi erilaisten 
 yleisötyöprojektien kautta.

Tarjoaa monipuolisia elämyksiä ja kokemuksia.

Ammattilaiset

Lisää työllistymismahdollisuuksia ja antaa parem-
mat edellytykset ja toimintamahdollisuudet am-
matin harjoittamiseen sekä laadun ja kansainväli-
syyden kehittämiseen.

Tanssin tunnettavuuden paraneminen ja parem-
mat esiintymistilat lisäävät lipputuloja, ja apu-
rahariippuvaisuus vähenee. 

Esitysten elinkaaret pitenevät.

Lisää verkostoitumista ja uudenlaista yhteistyötä 
eri toimijoiden kanssa.

Mahdollisuus keskittyä taiteen tekemiseen, kun tuo-
tannon ja markkinoinnin hoitavat ammattilaiset.

Antaa tanssikouluille mahdollisuuden omien tilo-
jen tehokkaampaan käyttöön ja ulosvuokraukseen 
Tanssin talon Harjoitustilapankin kautta.

1. 2.

Palvelujen vaikutukset asiakasryhmittäin



Festivaalit, alue - 
kes kukset, teatterit  
ja muut verkostot

Tarjoaa mahdollisuuden yhteis-
tuotantoihin ja yhteismarkki-
nointiin, ja näin myös suurempiin 
yleisömääriin.

Kehittää valtakunnallista kiertue-
toimintaa ja parantaa tanssin val-
takunnallista saavutettavuutta.

Mahdollistaa yhteisiä tapahtumia 
ja hankkeita sekä uusien ideoi-
den, palvelujen ja toiminnan syn-
tymisen.

Helsingin kaupunki  
ja yhteiskunta

Luo kaupungin brändille uuden, 
dynaamisen ulottuvuuden.

Houkuttelee matkailijoita.

Lisää tanssin terveys- ja hyvin-
vointivaikutuksia kaupunkilaisille 
ja koko yhteiskunnalle.

Hyödyntää tehokkaammin koulu-
tettujen ammattilaisten osaamis-
ta ja tuo paremman tuoton koulu-
tukseen sijoitetuille varoille.

→ Tutustu heijastusvaikutusselvitykseen 

http://tanssintalo.fi/pdf/Tanssin_talo_

heijastusvaikutuskartoitus.pdf

Yritykset ja  
elinkeinoelämä

Luo uusia kumppanuuksia sekä 
välineitä ja työtapoja muun muas-
sa asiakaskohtaamisiin ja työhy-
vinvointiin.

Tarjoaa laadukkaan ja muuntu-
van tilan vuokrattavaksi erilaisiin 
tapahtumiin.

3. 4. 5.

Palvelujen vaikutukset asiakasryhmittäin



Tanssille, sirkukselle ja musiikkiteatterille soveltuvien 
suurten tilojen puute on ollut yksi esittävien taiteiden 

ohjelmiston kehittämisen esteitä Juhlaviikoilla.   
Alle 500 katsomopaikan esitystiloja Helsingissä on  

entuudestaan jo paljon, eivätkä ne mahdollista suuren 
kokoluokan ulko- tai kotimaisten esitysten kustannus-

tehokasta toteuttamista.” 

— 

Topi Lehtipuu ja Erik Söderblum, Helsingin Juhlaviikot



Kulttuuri on hyväksi matkailulle.  
Kun Lyonin tanssibiennaali on käynnissä,  

hotellimme ja ravintolamme ovat täynnä.” 
 

— 

Gérard Collomb, Lyonin kaupunginjohtaja



”Tanssin talon myötä jo olemassa olevat resurssit  
ovat paremmin yhteisessä käytössä valtakunnallisesti, 

sillä talo kokoaa yhteen koko tanssin kentän voiman, 
niin ammattilaiset kuin harrastajat.”

— 
Suomen Teatterit ry

Tanssin talon tarveselvityksen (12.2.2014) mukainen 
hanke lisää Helsingin vetovoimaa kiinnostavana  

kulttuurikaupunkina ja vahvistaa Kaapelitehtaan kult-
tuuritarjontaa.

— 
Helsingin Kaupunkisuunnitteluvirasto

 



Tanssin talo on koko Suomen alueella vaikuttava,  
suomalaista hyvinvointia tukeva, elävä kulttuurilaitos, 

jossa eri-ikäiset, eri lähtökohdista tulevat ihmiset  
kohtaavat, toimivat, oppivat, esiintyvät, kokevat  

tanssin hurmaa ja voimaa.
— 

Tuomo Railo, tanssitaiteilija

2/3 haastatellusta matkailijasta haluaisi katsoa  
tanssia Helsingissä. Kannustimina keskeinen sijainti, 

tunnetut esiintyjät ja tehokas markkinointi.
— 

TSC yleisötutkimus 2012

 



Aikajana 2010–2015

2010
2011 2012 2013 2014

Tanssin talo ry 
perustetaan

Tanssin juhlaa 
-gaala

hop Helsinki hop Helsinki 
Valtakunnalli-

nen kiertue
Itä-Helsingin 
tanssiviikko
Residenssit

Valtakunnallinen 
taustakartoitus alan 

tilatarpeista

Strateginen  
tilaohjelma,  
vaihtoehdot  
l, m ja s

Tarveselvitys
Sijaintipäätös

Palvelukäsikirja  
tanssin  

ammattilaisten 
palvelu tarpeista

Kirjasto- ja  
kulttuurilautakun-
nan päätös tarve-

selvityksestä
Jane ja Aatos  
Erkon säätiön 
avustuspäätös



2015 2016 2017 2018 2019 2020

Mentorointi-
ohjelma

Kiertoliike- 
tapahtuma 

Harjoitustila-
pankki

edn-tapaaminen  
Helsingissä

Uudisrakenta-
minen alkaa

Peruskorjaus 
alkaa

Tanssin talo 
avaa ovensa

Rakennuttamis-
päätös

Kaavamuutokset
HankesuunnitelmaPuitesopimus

Arkkitehtuuri-
suunnitelma

Aikajana 2015–2020

Markkinointi ja brändäys + Hallintorakenteet + Ohjelmistopilotit



Tietoa 
tanssista



suomalaista käy tanssitunneilla

harrastaa tai on harrastanut tanssia

800 000
2 milj.



suosituin laji taiteen perusopetuksessa

Julkisesti tuetulla tanssilla on jo nyt saman verran  
katsojia kuin jalkapallon Veikkausliigalla. 

2. 
=



Helsinkiin tulevista matkailijoista haluaisi katsoa  
tanssia, jos se olisi paremmin saavutettavissa.

Tanssin osuus valtion kulttuurituen määrästä. 

⅔
1 %



Tanssitaide on kansainvälisin ja  
kiistatta yksi parhaiten menestyneistä 

suomalaisista taiteenlajeista.

Tanssin talon julkisen tuen tarve vastaa 
pienen vos-teatterin saamaa avustusta.



Tanssin talo  
tuo tanssin  

kaupunkilaisten  
arkeen!

Taitto Prakt Oy Havainnekuvat JKMM Arkkitehdit Kuvat Pekka Mäkinen www.tanssintalo.fi
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Työryhmän asettaminen 
Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä 26.11.2014 §81 asettaa Tanssin talon toteuttamista selvittävän 
työryhmän. Työryhmätyöskentelyn määräaika päättyy 31.10.2015. Työryhmä tuli antaa väliraporttinsa 
1.4.2015.  

Tanssin talo -työryhmän tehtävänä on selvittää Tanssin talon perustamiseen ja toiminnan edellytyksiin 
liittyvät keskeiset tekijät: 

x millä edellytyksillä kaupunki ja opetus- ja kulttuuriministeriö tekevät päätöksen osallistumisesta ko. 
hankkeeseen 

x KOY Kaapelitalon yhteyteen rakennettavien tilojen omistusratkaisut sekä rakennuttamisen 
aikatauluun ja rakentamisjärjestykseen liittyvät kysymykset 

x KOY Kaapelitalon peruskorjauksen toteuttamistavan osana Tanssin talo -hanketta ja ottaen 
huomioon myös Hotelli- ja ravintolamuseon tilakysymyksen 

x tanssin kentän toimijoiden mahdollisuudet osallistua Tanssin talon toimintaan ja toiminnan 
organisoitumistavan. 

Työryhmä valmistelee näiden selvitysten pohjalta ehdotuksen puitesopimukseksi, jossa täsmennetään 
hankkeen rahoitusvastuut, toteuttamistapa, Tanssin talon organisoituminen ja muut hankkeen kannalta 
keskeiset seikat. 

Työryhmän jäseniksi nimettiin seuraavat henkilöt:  
x kulttuuriasiainneuvos Tiina Eerikäinen, opetus- ja kulttuuriministeriö 
x kulttuuripolitiikan osastopäällikkö Veikko Kunnas, kulttuurikeskus 
x kulttuurijohtaja Stuba Nikula, kulttuurikeskus, puheenjohtaja 
x kaupunginsihteeri Leena Mickwitz, kaupunginkanslia 
x toiminnanjohtaja Hanna-Mari Peltomäki, Tanssin talo ry 
x hallituksen puheenjohtaja Sanna Rekola, Tanssin talo ry 
x kulttuuriasiainneuvos Katri Santtila, opetus- ja kulttuuriministeriö 
x rahoitusjohtaja Tuula Saxholm, kaupunginkanslia  
x toimitusjohtaja Petri Sirviö, KOY Kaapelitalo 

Työryhmän sihteerinä toimii kulttuurisuunnittelija Reetta Sariola kulttuurikeskuksesta.  

Tanssin talo -työryhmällä on ollut väliraportoinnin määräaikaan mennessä kuusi kokousta. Kokousten lisäksi 
työryhmän puheenjohtaja Stuba Nikula, jäsen Veikko Kunnas sekä sihteeri Reetta Sariola ovat kuulleet 
Helsingin kaupunginteatterin ja Helsinki Dance Companyn edustajia. Työryhmätyöskentelyn tueksi on 
haastateltu kaupungin talous-, valmistelu- ja veroasiantuntijoita. Hotelli- ja ravintolamuseon kysymystä 
selvitteli erillinen työryhmä, jossa jäseninä olivat Tanssin talo -työryhmästä puheenjohtaja ja sihteeri sekä 
museonjohtaja Anu Kehusmaa ja hallituksen puheenjohtaja Maarit Nieminen Hotelli- ja ravintolamuseosta, 
toimitilatarkastaja Raija Mäkinen-Stormbom Tilakeskuksesta, toimitusjohtaja Timo Taulavuori Tukkutorilta 
sekä kulttuuriasiainneuvos Tiina Eerikäinen ja ylitarkastaja Mirva Mattila Opetus- ja kulttuuriministeriöstä.  
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Tässä väliraportissa on perehdytty ainoastaan tarveselvityksen mukaiseen tilaohjelmaan ja aikataulutukseen 
sekä Tanssin talo ry:n esittämän toimintamalliin ja liiketoimintasuunnitelmaan ja niiden perusteella 
laskettuihin toiminnallisiin ja käyttötalouden lukuihin, eikä rinnalla ole tarkasteltu muita, vaihtoehtoisia 
toiminta- ja toteutusmalleja.   
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Hankkeen taustaa 

Ajatus tanssin talosta 
Ajatus tanssille omistetusta talosta on elänyt vuosikymmeniä. Tanssille soveltuvan esitys- ja harjoitustilan 
saaminen Helsinkiin oli Suomen tanssitaiteilijain liiton toiveissa jo liiton perustamisvuonna 1937. Myös 
valtion tanssitaidetoimikuntien 25-vuotisen historian aikana tilakysymykset ovat olleet jatkuvasti esillä. 
Tanssin taloa on aktiivisesti tanssikentän ammattilaisten taholta pidetty esillä 1990-luvulta lähtien erilaisten 
aloitteiden ja selvitysten ja suunnitelmien muodossa. Kaikissa on keskitytty ensisijassa tanssitaiteen 
tilanpuutteen ratkaisemiseen sekä myöhemmin myös työllisyys-, sisältö-, vienti- ja yhteisökysymyksiin.  

Suomalainen tanssikenttä on kehittynyt voimakkaasti viime vuosikymmeninä ja sen taiteellinen taso on 
noussut. Alalle on tullut paljon uusia tekijöitä, esitysmäärät, festivaalit ja tanssitapahtumat ovat lisääntyneet, 
taiteellisen työn sekä ilmaisukeinojen sisällöt ovat kehittyneet. Tanssin toimintaympäristö on 
kansainvälistynyt ja muuttunut entistä monimuotoisemmaksi. Kiinnostus erilaisia kehollisia menetelmiä ja 
koreografista osaamista kohtaan on viime vuosina voimistunut myös perinteisen taidekentän ulkopuolella ja 
yhä useammat taiteilijat työskentelevät tanssin soveltavan käytön parissa. Harjoitus-, tuotanto- ja 
esitystilojen osalta Tanssin asemaa onkin pyritty edistämään viime vuosina mm. laatimalla sen kehittämiseksi 
erillisstrategioita (esim. Tanssissa on tulevaisuus. Tanssin visio ja strategia 2010-2020. Valtion 
tanssitaidetoimikunta 2009.). 

Kulttuurikeskuksen tanssin työtiloja koskevan selvityksen jälkeen (2008) Tanssin talo on ollut esillä myös 
kaikissa kaupungin kulttuurin kannalta olennaisissa strategioissa (Kulttuuristrategia 2009, valtuustostrategia 
2012–2017). Vuoden 2007 jälkeen kulttuuri- ja kirjastolautakunta on käsitellyt ainakin kolme talousarvio- tai 
muuta aloitetta Tanssin taloon liittyen. 

Vuonna 2010 perustettu Tanssin talo ry on edistänyt vuodesta 2011 alkaen tanssin talo -hanketta. 
Yhdistyksen tavoite on edistää tanssitaiteelle ja -kulttuurille soveltuvan toiminta- ja tilakokonaisuuden 
syntymistä Helsinkiin. Yhdistys on saanut merkittävää säätiörahoitusta hanketyöhönsä. Valtakunnallinen 
jäsenistö muodostuu yhteisö- ja henkilöjäsenistä, joita on yhteensä 81. Tanssin talo ry on European 
Dancehouse Network -verkoston jäsen. 

Tarveselvitys 
Kesäkuussa 2013 kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti teettää tarveselvityksen Tanssin talo -hankkeen 
toteuttamisvaihtoehtojen selvittämiseksi (11.06.2013 § 90). Tarveselvityksen suunnitteluryhmässä olivat 
kaupungin osalta mukana kulttuurikeskuksen, kiinteistöviraston, kaupunkisuunnitteluviraston ja 
elinkeinopalveluiden edustajia. Lisäksi mukana olivat eri suunnittelutoimistojen, Kiinteistö Oy Kaapelitalon 
sekä Tanssin talo ry:n edustajat. 

Sijoittumis- ja tilavaihtoehtoja Tanssin talolle tutkittiin selvittämällä Helsingin kaupungin omistamat nykyiset 
tilat, muut mahdolliset tilat sekä uudisrakennusvaihtoehdot. Tilavaihtoehtoja arvioitiin sijainnin 
vetovoimaisuuden, liikenneyhteyksien, tilojen soveltuvuuden ja rakennusten kunnon sekä omistajuuden ja 
toteuttamisen aikataulumahdollisuuksien perusteella. Tarveselvityksessä Tanssin talo esitettiin sijoitettavaksi 
osaksi Kaapelitehtaan kokonaisuutta, rakennuksesta vapautuviin tiloihin ja niihin liittyvään 
uudisrakennusosaan.  

Tarveselvitys käsiteltiin kulttuuri- ja kirjastolautakunnassa 10.6.2014 §83.  
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Tarveselvityksen mukaan Tanssin talo toteuttaisiin kolmessa eri vaiheessa: 
x rakennusvaihe 1: tanssin harjoitustiloja peruskorjaamalla Kaapelitehtaalla olevia tiloja. Toteutus v. 

2016  
x rakennusvaihe 2A: esitystila (pieni Sali) ja sitä palvelevia tiloja peruskorjaamalla Kaapelitehtaalla 

olevia tiloja. Toteutus v. 2020. 
x rakennusvaihe 2B: esitystila (iso Sali) ja sitä palvelevia tiloja sekä harjoitustiloja uudisrakennukseen. 

Toteutus v. 2020. 

Tarveselvityksen mukainen uudisrakennus edellyttää asemakaavan muutosta. Tanssin talon bruttoalaksi oli 
tarveselvityksessä kaavailtu 7640 brm2 (josta huoneistoala yhteensä 6630 htm2 ja hyötyala 5910m2). 
Tarveselvityksen perusteella Tanssin talossa olisi mm. kaksi esityssalia (150/250 ja 700 paikkaa), 
vuokrattavissa olevia harjoitussaleja, toimistot sekä ravintolapalvelut.  

Alustava kustannusarvio hankkeelle oli 34 490 000 euroa (alv 0%), jaoteltuna seuraavasti: 

x rakennusvaihe 1: peruskorjaus 1 142 000 euroa (alv 0%) (vuokravaikutus 13 120 €/kk) 
x rakennusvaihe 2A: peruskorjaus 5 5544 000 euroa (alv 0%) (vuokravaikutus 36 369 €/kk) 
x rakennusvaihe 2B: uudisrakennus 27 804 000 euroa (alv 0%) (vuokravaikutus 33 337 €/kk HUOM! 

Ilman pääomakustannuksia) 

Tämä laskelma sisältää myös huoltopihan sekä maantasoon sijoittuvien 41 autopaikan rakentamisen.  

Lisäksi selvityksessä arvioitiin hankkeeseen kuulumattomia kustannuksia korvaavien tilojen toteuttamisesta 
Hotelli- ja ravintolamuseolle esim. Tukkutorin yhteyteen. Näiden toteuttamisen alustava kustannusarvio oli 
tuolloin 2 500 000 (alv0). Työryhmätyöskentelyssä Tanssin talo ry on tarkentanut tilaohjelmaansa siten, että 
Hotelli- ja ravintolamuseon tiloihin suunnitellun harjoitussalin toteuttamisesta voidaan luopua. Näin Hotelli- 
ja ravintolamuseoon ei liity Tanssin talo -hankkeen yhteydessä muuttopaineita.  

Lausunnot tarveselvityksestä antoivat Kiinteistö Oy Kaapelitalon hallitus, kaupunkisuunnitteluvirasto, 
elinkeino-osasto sekä Tanssin talo ry. 

Lahjoitus 
Jane ja Aatos Erkon säätiön hallitus teki 1.10.2014 päätöksen Tanssin talo ry:n tekemästä 
investointirahoitushakemuksesta. Säätiö päätti myöntää hankkeen uudisrakennuksen toteutukseen 15 
miljoonaa euroa. Avustuspäätös oli ehdollinen. Avustuksen ehtona oli mm. että hankkeen toteutuksesta 
sovitaan tarkemmin Helsingin kaupungin, KOY Kaapelitalon, Tanssin talo ry:n sekä valtion, Jane ja Aatos 
Erkon säätiön sekä muiden keskeisten rahoittajien kanssa. Päätöksen mukaan asiaa koskeva puitesopimus on 
tehtävä vuoden 2015 aikana, jollei muuta sovita. Päätöksessä mainittiin joukko asioita, joista 
puitesopimuksessa on sovittava, kuten uudisrakennuksen rahoitus, suunnitteluprosessi, omistussuhteet, 
toiminnan jatkorahoitus sekä yhteistoiminnan muut menettelysäännöt.  
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Tanssin talon suunnittelu 

Kaavoitus 
Hankkeelle asettamisensa jatkosuunnitteluohjeiden perusteella kaupunkisuunnitteluvirasto on tutkinut 
hankkeen edellyttämän asemakaavan muutoksen maankäyttövaihtoehtoja. Tämän perusteella virasto on 
esittänyt, että hankkeeseen liittyviä maankäyttövaihtoehtoja tutkitaan tarkemmin hankesuunnittelun 
yhteydessä. Kaupunkisuunnitteluvirasto on esittänyt hankkeen toteuttamiseksi uuden 
maankäyttöehdotuksen, joka mahdollistaa tarveselvityksen kokoisen rakennusalan muodostamisen 
tarveselvityksestä poiketen Kaapelitehtaan eteläpäätyyn. Kaupunkisuunnitteluvirasto on pitänyt tätä 
ratkaisua tarveselvityksen mukaista lähtökohtaa parempana ja tutkimisen arvoisena. 

Kaupunkisuunnitteluviraston mukaan asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos on 
syytä laittaa nähtäville vuorovaikutuksen kannalta vasta, kun hankesuunnittelussa on löydetty lopullinen 
suunnitteluratkaisu. Kaupunkisuunnitteluviraston mukaan tällä tavoin toimittaessa vältytään osallisten 
kuormittamiselta vaihtoehtoisilla suunnitteluratkaisuilla, joka saattaa pidentää vuorovaikutus- ja 
kaavaprosessia. 

Aikataulu 
KSV:n esittämän menettelyn mukaisesti toteutusaikataulu olisi seuraava: 

x hankesuunnittelun käynnistys puitesopimuksen solmimisen jälkeen: loppuvuosi 2015 
x vaihtoehtosuunnitelmien laadinta: kesä 2016 
x hankesuunnittelu valmis: syksy 2016 
x kaavoituksen käynnistys / OAS: syksy 2016 
x kaava vahvistettu: syksy 2017-2020 (mahdollisista valituksista riippuen) 
x rakennussuunnittelu: 2017-2019 
x rakennuslupa loppuvuonna 2018 (jos valituskaava 2020) 
x rakentaminen: 2019-2020 (jos valituskaava 2020-2021) 

Eli on huomioitavaa, että mikäli kaavavalituksia tulee, voi kaavakäsittely pahimmillaan venyä vuoteen 2020, 
mikä siirtäisi osaltaan uudisrakentamista. Tanssin talo ry onkin esittänyt osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman nähtäville panoa välittömästi tarveselvityksen pohjalta  

Tanssin talo ry:n esityksen mukaan rakentamisjärjestyksen (uudisrakennus ennen Pannuhallin 
peruskorjausta) mukaan aikataulu olisi syytä olla seuraava: 

x kaavoituksen aloitus ja OAS tarveselvityksen pohjalta: 2014-2015 
x väljä kaava vahvistettu: 2016-2018 (mahdollisista valituksista riippuen) 
x hankesuunnittelun ja kutsukilpailuohjelman laatimisen käynnistys välittömästi, jolloin ne voisi 

hyväksyä puitesopimuksen solmimisen jälkeen: loppuvuosi 2015  
x kutsuarkkitehtuurikilpailu 6kk ja/tai vaihtoehtosuunnitelmien laadinta: 2016 
x uudisosan rakennussuunnittelu: 2016-2017 
x rakennuslupa alkuvuonna: 2017( jos valituskaava 2018) 
x uudisosan rakentaminen: 2017-2018 (jos valituskaava 2018-2019) 

Tanssin talo ry:n esittämällä menettelytavalla on tavoitteena uudisosan valmistuminen tavoiteaikataulussa 
vuonna 2019 mahdollisista valituksista riippumatta. Tanssin talo ry:n esittämällä menettelytavalla 
suunnittelu- ja rakentamisaika on kaksi vuotta lyhyempi kuin KSV:n esittämällä menettelytavalla  
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Hankesuunnittelu 
Mikäli KOY Kaapelitalo toimii Tanssin talon uudisrakennuksen toteuttajana, on luontevaa, että KOY 
käynnistää hankesuunnitelmavaiheen. Kaapelitehtaan näkökulmasta hankesuunnittelu voidaan käynnistää 
vasta, kun hankkeen toteutumiselle on saatu riittävät vakuudet. Hankesuunnitelmavaiheessa on syytä 
täsmentää myös koko Kaapelitehtaan itäpäädyn liikennejärjestelyt sekä laajennuksen suhde Kaapelitehtaan 
museoihin ja muihin toimintoihin. 

Tanssin talo ry:n hallitus on toivonut hankkeesta kutsuarkkitehtikilpailua. Tanssin talo ry selvittää 
kutsukilpailun vaikutuksia aikatauluun sekä kustannuksiin. 

Kiinteistön omistajuuskysymys 
Tulevan Tanssin talon kiinteistön omistajuus- ja rakennuttamismallin valinnassa keskeistä on, että säätiön 
investointiavustus voidaan ottaa vastaan verottomasti, kiinteistön hallintamalli on yksinkertainen ja että 
valinnassa otetaan huomioon lyhyen ja pitkän tähtäimen hyötynäkökulmat.  

Työryhmätyöskentelyn keskeisenä tehtävänä on ollut selvittää, kenen omistukseen Tanssin talo tulee. 
Vaihtoehtoja ovat mm. Helsingin kaupunki, Kiinteistö Oy Kaapelitalo, sille perustettava tytäryhtiö tai muu 
perustettava uusi Helsingin kaupungin tytäryhtiö, josta tällöin tulisi Kiinteistö Oy Kaapelitalon sisaryhtiö. 
Teknisesti mahdollista olisi siis perustaa taloa hallinnoimaan myös säätiö.  

Eri kiinteistön omistajuusvaihtoehtojen pohtimisessa keskeistä on, että investointiin varatut määrärahat 
voidaan ottaa käyttöön täysmääräisesti. Verotuksellisen lopputuloksen kannalta on tärkeää ratkaista, mitä 
kautta Tanssin talon rakentamisen rahoittamiseen tarvittavat varat tulevat.  

Tanssin talo ja Kaapelitehdas tulisivat sijaitsemaan samalla tontilla ja kiinteästi toistensa yhteydessä. 
Asiantuntija-arvioiden mukaan kiinteistöhallinnassa ja -huollossa on mahdollista saavuttaa synergiaetua ja 
tehokkuutta, mikäli tiloja hallinnoi yksi yhtiö. Lisäksi Tanssin talon kiinteistön sijoittaminen KOY Kaapelitalon 
hallintaan hyödyntäisi kaupunkikonsernin olemassaolevia hallintorakenteita, jolloin hanke ei tuottaisi 
kaupungin konsernirakenteeseen uutta toimijaa eikä aiheuttaisi osaltaan hallinnollisia kerroksia. Kiinteistön 
hallinto- ja hallintamallin osalta yksinkertaisin malli olisi yhden yhtiön alaisuudessa toimiminen.   
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Tanssin talon rakentaminen 

Rakentamisjärjestys ja -tapa 
Työryhmän kanta Tanssin talon kolmivaiheiseen toteuttamisjärjestykseen on tarveselvityksestä poikkeava.  
 
Työryhmä esittää, että rakentamisjärjestys olisi:   

x Tanssin talon uudisosien rakentaminen 
x KOY Kaapelitalon Pannuhallin ja Turbiinisalin peruskorjaus 

Työryhmätyöskentelyssä Tanssin talo ry on tarkentanut tilaohjelmaansa. Uusien käyttötaloutta ja 
toimintamallia tarkentavien laskelmien perusteella Hotelli- ja ravintolamuseon tiloihin suunnitellun 
harjoitussalin toteuttamisesta luovutaan. Kyseisisistä harjoitustiloista luopuminen laskisi osaltaan sekä 
investointi- että käyttötalouden kustannuksia. Alustavien arvioiden mukaan tästä aiheutuu investointiin n. 1 
milj. euron säästöt. Käyttötaloudessa tämä vähentää kuluja vuosittain n. 100 000 eurolla. Tällä järjestelyllä 
Hotelli- ja ravintolamuseon ei tarvitse muuttaa toimitiloistaan, mikä osaltaan vähentää hankkeen 
aiheuttamaa kokonaiskustannusta sekä valtiolle että kaupungille. Museon muutosta aiheutuneet 
kustannukset kilpailevat erityisesti opetus- ja kulttuuriministeriöllä samoista investointeihin ja 
perusparannuksiin tarkoitetusta määrärahasta. Esitetty toteutustavan muutos mahdollistaa myös Tanssin 
talon toiminnan käynnistymisen nopeamassa aikataulussa. 

Tarveselvityksestä poikkeavaa järjestystä ehdotetaan myös toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. Sekä KOY 
Kaapelitalon että tulevan Tanssin talon toteuttamisen kannalta on tärkeää, että palvelut ja asiakasvirta eivät 
lakkaa Kaapelitehtaalla missään rakentamisen vaiheessa. Järjestely olisi myös peruskorjauksen rahoituksen 
kannalta kestävin ratkaisu, jolloin KOY Kaapelitalo voisi lainoittaa remontin kassavirran ja lainoituksen 
yhdistelmällä. Rakentamisaikataulun muutoksen osalta on tärkeää osoittaa säätiölle, että ei ole uhkaa, että 
Pannuhallin peruskorjaus jää pois hankkeesta.  

Huomioitavaa on myös se, että KOY Kaapelitalon peruskorjauskäytäntöjä on pystytty vuosien aikana 
toteuttamaan tarveselvityksessä esitettyä halvemmalla. Kaapelitehtaan aiempien peruskorjausten 
alkuperäisiä rakenteita kunnioittavaa ja hyödyntävää korjaamistapaa voidaan käyttää myös Tanssin talon 
peruskorjattavissa osissa. Tätä mahdollisuutta tulee selvittää hankesuunnitelman laadinnan yhteydessä. 
Rakennusvaihe 2a:n kustannusarvio sisältää myös loppuun varustellun ravintolakeittiön. 

Uudisrakennuksen investointirahoitus 
Kaupungin näkemys on, että kaupungilla on edellytykset osallistua Tanssin talon edellyttämään 
investointihankkeeseen, mikäli uudisrakentamisen osalta valtion osallistuu investointiin vastaavalla summalla 
tai prosenttiosuudella. Tämä tarkoittaisi, että kaupunki ja valtio puolittaisivat uudisrakennuksen 
rakentamiskustannuksista Jane ja Aatos Erkon säätiön lahjoituksen yli menevän osan. Näin ollen kaupungin ja 
valtion osuus uudisrakentamisen kustannuksista olisi kummallekin 6,5 milj. €. Kaupungin hankkeeseen 
sitoutumisen edellytys on löytää Tanssin talolle toimintamalli, jonka mahdollinen julkisen tuen tarve on 
realistinen.  

Valtio päättää osallistumisensa hankkeeseen erikseen, arvioituaan hankkeen kokonaiskustannuksia ja -
vaikutuksia tanssikentän kannalta.  

Ministeriön osalta osallistuminen suuriin perustamis- ja rakennushankkeisiin on pitkä prosessi, joka alkaa 
siten, että hanketta esitetään nelivuotiseen julkisen talouden suunnitelmaan (ent. toiminta- ja 
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taloussuunnitelma). Esityksen edellytyksenä on vähintään se, että hanke katsotaan valtakunnallisesti 
merkittäväksi ja taloudellisesti toteuttamiskelpoiseksi. Mikäli hanke hyväksytään lopulliseen valtioneuvoston 
kehyspäätökseen, voidaan katsoa, että hankkeen rahoittamisesta on tehty päätös. Kun valtioneuvosto on 
hyväksynyt esityksen, määräraha (tai valtuus sen maksamiseen) sisällytetään valtion talouden kehyksiin ja 
valtion talousarvioesitykseen Eduskunnalle. 

Ministeriö on tehnyt vuosia 2016-2019 koskevan julkisen talouden suunnitelmaesityksensä vuonna 2014. 
Tuolloin ministeriöllä ei ollut riittävästi tietoa Tanssin talon edellytyksistä, kustannuksista ja aikataulusta, niin 
että se olisi voinut esittää hanketta mukaan suunnitelmaan. Vuosien 2017-2020 suunnitelmaan ministeriö 
tekee esityksensä tämän vuoden lopulla. 

Edellä olevan rahoitusjärjestelmän lisäksi mahdollisuutena voidaan pitää rakentamishankkeen rahoittamista 
veikkausvoittovaroin kulttuuritilojen perustamishankkeisiin suunnatusta määrärahasta. Ministeriön 
käyttövaroissa investoinneille varatut määrärahat ovat kuitenkin vähäiset ja ne jaetaan valtakunnallisesti. 
Hankkeen kannalta haastavia ovat muut Helsingissä käynnissä olevat uudis- ja korjausrakennushankkeet. 
Ministeriön kulttuurirakentamiseen kohdennettu rahoitus on tarkoitettu eri kulttuurisektorien rakentamis- ja 
korjaushankkeisiin. Muita samalla aikajänteellä eteneviä hankkeita yksinomaan Helsingissä ovat mm. 
Helsingin kaupunginteatterin, Helsingin kaupunginmuseon, Suomen kansallisteatterin, Designmuseon ja 
Suomen arkkitehtuurimuseon korjaus- ja rakennushankkeet. Myös mahdollista Hotelli- ja ravintolamuseon 
muuttoa avustettaisiin samasta määrärahasta. Määrärahan vähäisyydestä johtuen suurien hankkeiden 
tukeminen on vaikeaa ja edellyttää vähintäänkin rahoituksen jakaantumista useille vuosille.   

Valtion kannalta kokonaisuuteen liittyy myös Aleksanterin teatteri, jossa toimii tällä hetkellä monet 
tanssinalan yhteisöt. Ministeriö avustaa valtion omistamassa kiinteistössä sijaitsevaa Aleksanterin teatteria 
vuokra-avustuksella. Kiinteistön heikko kunto edellyttää peruskorjausta ja Senaatti-kiinteistöt ovat 
aloittaneet korjauksen hankesuunnittelun. Ministeriön on rahoitettava kaikki hankkeensa kehyspäätöksen 
mukaisessa raamissa. Tämän johdosta molemmat hankkeet kilpailevat samasta valtion rahasta. 

Investointien osalta tärkeä ratkaistava kysymys on se, kuka omistaa ja ylläpitää tulevaa Tanssin talon kalustoa 
(esim. esitystekniikkaa). Yhtenä vaihtoehtona on esitetty, että Tanssin talo ry (tuleva vuokratoimija) omistaisi 
ja ylläpitäisi kaluston. Tällöin se kalusto ei sisältyisi rakennuttamisen edellyttämään 28 miljoonaan euroon, 
jolloin hankkeen rakentamiskustannukset alenisivat, mutta samalla tulisi toisaalla löytää rahoitus niiden 
hankkimiseen.   

Rahoituksen järjestely 
Uudisrakentamisen edellyttämä rahoitus koostuu usealta taholta tulevista varoista. Hankkeen toteutumisen 
kannalta keskeistä on rakentamisen edellyttämän rahoituksen saaminen tehokkaasti ja kohdennetusti siihen 
tarkoitukseen, johon se on määritelty. Rahoitusjärjestely kannattaa valita siten, että sillä on mahdollisimman 
vähän liiallisia verovaikutuksia. Keskeistä tässä on, kenelle säätiöavustus kohdennetaan.  

Vaihtoehtoina rahoituksen kohdentamisessa on mm. varojen kanavoiminen suoraan yhteisölle, joka saa 
Tanssin talon omistuksen (esim. KOY Kaapelitalo) tai varojen kulkeminen ensin Helsingin kaupungin kautta.  
Asiantuntijalausuntojen mukaan on epätodennäköistä, että Helsingin kaupunkikonserniin kuuluvalle 
osakeyhtiölle, olipa kyseessä Kiinteistö Oy Kaapelitalo tai uusi perustettava yhtiö, Jane & Aatos Erkon 
säätiöltä annettava avustus olisi verovapaa. Verovapaus edellyttäisi verotuksellista yleishyödyllisyyttä ja 
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sellaisen aseman saaminen on KOY Kaapelitalolle tai muulle pelkästään kiinteistöhoitoon keskittyvälle 
toimijalle olisi epätodennäköistä.  

Verotuksellisesti tarkoituksenmukainen tapa rahoituksen järjestämiseen olisi se, että Jane & Aatos Erkon 
säätiö sekä valtio antaisivat avustuksen Helsingin kaupungille käytettäväksi Tanssin talo-projektin 
rahoittamiseen, ja kaupunki antaisi KOY Kaapelitalolle investointiavustuksen. Säätiön ja valtion avustukset 
olisivat kaupungille verovapaita. Kaupungin investointiavustus KOY Kaapelitalolle (koko rakennuttamisen 
edellyttämä 28 000 000 euroa) voitaisiin puolestaan kirjata EVL 8 §:n erityissäännöksen avulla suoraan 
rakennuksen hankintamenoa vastaan, jolloin sitä ei käsiteltäisi yhtiön verotettavana tulona. Tässä 
rahoitusjärjestelyssä uudisrakennuksen kirjanpidollinen hankintameno olisi nolla euroa, eikä rakennuksesta 
siten tehtäisi kirjanpidollisia poistoja. EVL 8 §:n säännökseen vetoaminen saattaa veroasiantuntijoiden 
näkemyksen mukaan edellyttää ennakkoratkaisun hakemista verottajalta, koska kyseisen säännöksen 
tulkinta ei ole ollut aina riidatonta.   

Toinen verotuksellisesti tarkoituksenmukainen toteuttamisvaihtoehto olisi se, että Jane & Aatos Erkon säätiö 
sekä valtio antaisivat avustuksen Helsingin kaupungille käytettäväksi Tanssin talo-projektin rahoittamista 
varten, ja kaupunki tekisi pääomasijoituksen KOY Kaapelitaloon. Yhtiöön sijoitettaisiin koko rakennuttamisen 
edellyttämä 28 000 000 euroa, mikä määrä sisältää myös kaupungin oman 6 500 000 euron suuruisen 
sijoituksen. Kyseessä olisi osakeyhtiöön tehtävä omistajan pääomasijoitus, joka ei ole yhtiölle veronalaista 
tuloa. Yhtiö voisi pääomasijoituksen jälkeen omarahoitteisesti kustantaa Tanssin talon rakentamisen. 
Veroasiantuntijoiden mukaan tähän menettelytapaan ei liity sellaisia tulkintakysymyksiä, joista olisi 
tarkoituksenmukaista hakea Verohallinnolta ennakkoratkaisua.  

Huomioitavaa on, että mikäli talon rahoitusjärjestelyistä ja/tai hallintamallista päädytään pyytämään 
verokohteluun liittyvää ennakkoratkaisua, tämä pidentää hankkeen valmistelua todennäköisesti yli puolella 
vuodella.  

Tanssin talon toiminnan rahoittamisen kannalta tulee ottaa huomioon, että edellä mainituissa 
rahoitusvaihtoehdoissa Tanssin talon alkuvaiheen vuokrataso muodostuisi vain käyttökustannusten 
perusteella. Rakennuksen tulevaisuudessa toteutettavat peruskorjaukset sen sijaan tulisivat nostamaan 
toimijoilta perittäviä vuokria (pääomavuokraosuus), koska peruskorjauskustannusten rahoittamisesta 
aiheutuisi KOY Kaapelitalolle pääomakustannuksia.  
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Tanssin talon tuleva toiminta 

Toimintamalli  
Tanssin talon vaikutusalueen on tarkoitus olla valtakunnallinen ja talolle tavoitellaan vahvaa kansainvälistä 
roolia. Pääkaupunkiseudun asukkaille sen on tarkoitus tarjota monipuolisia palveluja ja tuoda dynaamisuutta 
Helsingin kaupunkikuvaan.  

Alustavan toimintamallinsa ja liiketoimintasuunnitelmansa mukaisesti Tanssin talo tuottaa vierailu- ja 
kiertuetoimintaa, kehittää tanssin infrastruktuuria ja edistää alan työllisyyttä. Liiketoimintasuunnitelmassa 
tulevan toiminnan ytimen muodostavat kiinnostavat sisällöt, aktiivinen yleisösuhde, verkostomainen 
toimintatapa ja tanssin kentälle tarjottavat työkalut oman toiminnan kehittämiseen. Tanssin talon lisäarvo 
alalle syntyy tila-, tuotanto- ja markkinointiresurssin sekä monipuolisten yhteiskuntasuhteiden kautta. 

Tanssin talon palvelukokonaisuuksia ovat alustavan liiketoimintasuunnitelman mukaan esitys- ja 
ohjelmatoiminta (ml. kiertueet, yleisötyö, klubit), osaamiskeskustoiminta (sis. hankerahoituksin toteutetut 
kehittämis- ja yhteistyöprojektit) ja vuokraus. Ohjelmistoa tiloihin tuotetaan erilaisilla tuotantotavoilla: 
omatuotantoina, yhteistuotantoina ja ulosvuokrauksina. Vuosittain kävijöitä on arvioitu noin 150 000. Talon 
omien tuottojen lisäksi toiminnan arvioidaan alustavan liiketoimintasuunnitelman perusteella generoivan 
lipputuloa alan toimijoille noin 2,2 miljoonaa euroa.  

Esitysvierailujen ja tapahtumien mahdollistaminen on talon keskeisin toimintamuoto. Ohjelmiston 
muodostavat: 

1) kotimaiset yhteistuotannot (tilakustannusten ja lipputuottojen jakaminen, yhteinen markkinointiresurssi) 
2) kansainväliset vierailut (Tanssin talo vastaa kustannuksista ja saa tuotot) 
3) vuokraus tanssitoimijoille 
4) festivaali- ja tapahtumayhteistyö (voi toteutua kaikilla em. 1-3 tavoilla) 

Kaapelitehdas ja Tanssin talo ry selvittävät yhteistyössä liiketoimintasuunnitelmaa, tilojen hallintomallia ja 
ulosvuokrauskysymyksiä. Yhdessä selvitetään myös Tanssin talon ja Kaapelitehtaan sekä Kaapelilla toimivien 
muiden kulttuuripalveluiden, kuten erikoismuseoiden brändibalanssia tulevassa toimintakokonaisuudessa.  
KOY Kaapelitalo ja Tanssin talo täsmentävät yhteistyössä, miten tapahtumatiloja vuokraavan asiakkaan 
näkökulmasta kahden operaattorin tarjoamien vuokratilojen kokonaisuus toimii optimaalisesti. 
Kaapelitehtaan osalta tanssintoimintaa on jo nyt painotettu siten, että Kaapelitehdas on alkanut vuokrata 
vapautuvia tilojaan tanssitoimijoille. 

 
Käyttötalous  
Tanssin talo ry:n laatiman alustavan liiketoimintasuunnitelman mukaan Tanssin talon organisaation on 
tarkoitus toimia verkostomaisesti. Tanssin talon henkilöstömääräksi esitetään alustavassa 
liiketoimintasuunnitelmassa 17 henkilöä, josta erilaisissa tukitoiminnoissa ja hallinnossa työskentelee 11 
henkilöä. Liiketoimintasuunnitelman mukaan Tanssin talon vuosittaiset toimintakustannukset on arvioitu 
3,618 milj euroksi. Tanssin talo ry:n alustavien laskelmien mukaisesti vuositulot toiminnalle ovat noin 1,680 
milj. euroa miljoonaa, jolloin tuen tarve talon käyttötaloudelle olisi n. 1,938 milj. euroa. Budjetti on laadittu 
yhdistyksen oman liiketoimintasuunnitelman pohjalta, eikä se sisällä projektitoimintaa, joka on nähty 
katettavan pääasiassa säätiöiden ja EU:n tuilla. Hankkeen voidaan arvioida edellyttävän myös korotuksen 
tanssitoimijoiden avustuksiin, jotta näillä on edellytykset hyödyntää Tanssin talon tiloja ja palveluita.  
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TULOT MENOT 
tulolajit 1000 € menolajit € 

Lipunmyynti 800 Henkilöstö 2 020 
Tilavuokraus 
tanssitoimijoille 

510 Vuokrat 898 

Muu ulosvuokraus 240 Muut yleiskustannukset 700 
Muut tulot 130 
Avustukset 1 938 
Tulot yht. 3 618 Menot yht. 3 618 

Taulukko 1. Tanssin talon alustavan toimintamallin ja liiketoimintasuunnitelman mukainen budjetti 2020.  

Työryhmätyöskentelyn jatkovaiheessa on tarkoitus tutkia myös vaihtoehtoisia hallinto- ja liiketoimintamallin 
laskelmia. Erilaisten liiketoimintamallilaskelmien työstämisessä on kuitenkin keskeistä säilyttää toimintamalli 
hankkeen kokonaistavoitteiden kannalta kestävänä.  

Heijastusvaikutukset 
Tanssin talo ry. on kartoittanut Tanssin talon heijastusvaikutuksia erityisesti tanssikentän näkökulmasta. 
Tanssikentän heijastusvaikutuksia kartoittavassa selvityksessä pohditaan, mitä tuleva Tanssin talo tarjoaa 
Kaapelitehtaalle, Länsisataman alueelle ja Helsingin kaupungille sekä valtakunnallisen ja kansainvälisen tason 
kumppaneille.   

Selvitystä varten Tanssin talo ry. teki viisi verkkokyselyä, joissa kartoitettiin tanssitoiminnan 
monimuotoisuutta ja volyymia sekä toimijoiden toiveita Tanssin talon suhteen. Kyselyt suunnattiin (1) tanssin 
esitystilojen tarjoajille ja (2) tanssikouluille Helsingissä, (3) tanssin VOS-toimijoille ja aluekeskuksille sekä (4) 
tanssiryhmille ja -festivaaleille koko maassa ja (5) Kaapelitehtaan toimijoille. Kaikkien tunnetuimpien 
tanssilajien (baletti, nykytanssi, jazz- ja showtanssi, tanssiteatteri, katutanssi, kilpatanssi, flamenco, 
kansantanssi, salsa, steppi ja pari-/seuratanssi) edustajat ilmaisivat kyselyissä halukkuutensa yhteistyöhön. 
Tiedonkeruuta täydennettiin haastatteluin, joita tehtiin esimerkiksi katu- ja paritanssikentällä sekä Kaapelin 
toimijoille. Lisäksi perehdyttiin tutkimustietoon kotimaisen tanssin kentältä. Kerätystä tiedosta koostetaan 
työryhmän loppuraportin yhteyteen selvitys Tanssin talon heijastusvaikutuksista. (Silvanto 2015.) 

Selvityksen mukaan suuremmat katsomot, säännöllinen esitystoiminta ja laaja yleisöyhteistyö mahdollistavat 
tanssin yleisömäärien ja samalla lipputulojen kasvun, mikä vahvistaa tanssin kentän rahoituspohjaa ja 
parantaa tanssiryhmien toimintaedellytyksiä ja kehitysmahdollisuuksia yhdessä entistä 
kansainvälistyneemmän toiminnan ja tanssitaiteen soveltavan käytön paremman hyödyntämisen kanssa.  
Alustavien tulosten mukaan Tanssin talon keskeisimmät vaikutukset syntyvät talon mahdollistamista 
kohtaamisista: tanssin ammattilaisten ja harrastajien, eri tanssilajien sekä kotimaisten ja kansainvälisten 
tekijöiden. (Silvanto 2015.) 

Tehty selvitys ei sisällä arvioita kentän toimijoiden rahoitustarpeen mahdollisesta lisääntymisestä.  
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Työryhmän näkemykset väliraporttivaiheessa 
x Mikäli uudisrakennus toteutetaan KOY Kaapelitalon yhteyteen, hankesuunnitelman toteuttaja on 

KOY Kaapelitalo. (aloitus loppuvuonna 2015) 
x Hankesuunnitelmassa tarkastellaan tarkemmin hankkeeseen liittyviä maankäyttövaihtoehtoja sekä 

selvitetään Tanssin talon muut mahdolliset sijainnit KOY Kaapelitalon yhteydessä sekä kiinteistön 
tontilla (aloitus loppuvuonna 2015, valmis syksyllä 2016). KOY Kaapelitalon Pannuhallin ja 
Turbiinisalin peruskorjauksen toteuttamisesta tehdään tarkemmat kustannusarviot 
hankesuunnitelmassa. 

x Kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos laitetaan nähtäville vasta kun 
hankesuunnittelussa on löydetty lopullinen suunnitteluratkaisu (syksy 2016, kaava vahvistettu 
syksyllä 2017-2020 riippuen mahdollisista valitusprosesseista) 

x Mikäli uudisrakennus toteutetaan KOY Kaapelitalon yhteyteen Tanssin talon rakentaminen 
toteutetaan siten, että ensimmäisenä käynnistetään Tanssin talon uudisosien rakentaminen 
(rakennuslupa 2018-2021). Harjoitustiloja ei uuden tilaohjelman perusteella toteuteta Hotelli- ja 
ravintolamuseon tiloihin. KOY Kaapelitalon Pannuhallin ja Turbiinisalin peruskorjaus toteutetaan 
rakentamisen viimeisessä vaiheessa. Tanssin talon rakentaminen ei edellytä toimenpiteitä Hotelli- ja 
ravintolamuseon osalta. 

x Mikäli uudisrakennus toteutetaan KOY Kaapelitalon yhteyteen, Tanssin talon uudisrakennusosan 
toteuttaja on KOY Kaapelitalo 

x Mikäli uudisrakentamishankkeeseen sitoudutaan, Jane & Aatos Erkon säätiö sekä valtio antavat 
avustuksensa suoraan Helsingin kaupungille käytettäväksi Tanssin talo -projektin rahoittamista 
varten 

x Mikäli uudisrakentamishankkeeseen sitoudutaan, konserniyhtiö KOY Kaapelitalon pääomaksi 
sijoitetaan koko uudisrakennuksen toteuttamisen edellyttämä 28 000 000 euroa, mikä sisältää myös 
kaupungin oman 6 500 000 euron suuruisen sijoituksen, jolloin KOY Kaapelitalo omarahoitteisesti 
kustantaa Tanssin talon rakentamisen 

x Kaupungin edellytyksenä investointihankkeeseen osallistumisessa on, että kaupunki ja valtio 
puolittavat uudisrakennuksen rakentamiskustannuksista Jane ja Aatos Erkon säätiön lahjoituksen yli 
menevän osan. Tällä tavoin jyvitettynä kaupungin ja valtion osuus uudisrakentamisen kustannuksista 
olisi kullekin 6 500 000 euroa 

x Opetus- ja kulttuuriministeriö edellyttää ennen sitoutumistaan Tanssin talo -hankkeeseen selvityksiä 
myös Tanssin taloon suunniteltujen toimintojen sisällöstä, määrästä ja kustannuksista sekä niiden 
rahoitussuunnitelmasta. Myös yhdistyksen taloudellinen tilanne tulee selvittää. Lisäksi toiminnan 
vaikutukset tanssin kentän rakenteisiin ja valtion tuen määrään tulee selvittää.  

x Hankkeen suunnittelua ja aiesopimuksen laadintaa voidaan työryhmätyöskentelyn jälkeen jatkaa, 
kun hankkeella on poliittinen tuki. Helsingin osalta on vielä selvitettävä, millä tasolla ja miten 
kaupungin vastaus tullaan antamaan. Valtion kohdalla hankkeen eteneminen edellyttää mm. 
positiivista mainintaa hallitusohjelman toimenpidelistauksessa. Tämän lisäksi kulttuurikeskus tekee 
oman arvionsa hankkeen heijastusvaikutuksista kentän toimijoiden nykyisen rahoituksen 
nostamiseen. 
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7. Yhteenveto 

Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä 26.11.2014 §81 asettaa Tanssin talon toteuttamista ja 
toimintaedellytyksiä selvittävän työryhmän. Päätöksen taustana oli Jane ja Aatos Erkon säätiön Tanssin 
talolle osoittama ehdollinen lahjoitus. Säätiön kirjeessä 23.10.2014 lahjoitus oli kytketty tanssille 
rakennettavaan uudisrakennukseen sellaisena kuin se oli hahmoteltu Tanssin talon tarveselvityksessä.   

Säätiö pyysi kirjeessään kaupungilta ja valtiolta vastausta tämän kaltaisen rakennushankkeen ja 
toimintamallin toteuttamiseen kuluvan vuoden loppuun mennessä. 

Työryhmä otti selvitystyönsä pohjaksi säätiön kirjeessä esitetyt reunaehdot ja lähti selvittämään Tanssin 
talon toteuttamista em. tarveselvityksen linjausten mukaisesti. Tarveselvityksen lähtökohtana oli Tanssin talo 
ry:n talolle hahmottelema tilaohjelma. Tarveselvityksen perusteella hanke sijoittui erillisrakennuksena KOY 
Kaapelitalon yhteyteen.  

Tanssin talo ry on osana työryhmän työtä tarkentanut Tanssin talon toimintakonseptia ja 
liiketoimintasuunnitelmaa. Yhdistyksen valitsemat toimintamalli on ns. vierailuteattereissa käytössä oleva 
toimintatapa. Vierailuteatteritoiminnassa ei ylläpidetä omaa taiteellista henkilöstöä, mutta malli edellyttää 
mm. tuotannollista ja viestinnällistä henkilökuntaa. 

Tähänastisessa työryhmätyöskentelyssä selvitetty toimitila- ja toimintamallia voidaan pitää eräänlaisena 
ihannemallina, jossa tanssikentän työskentelyolot ja esitystilat paranisivat merkittävästi. Esitetty 
liiketoimintasuunnitelma on itsessään johdonmukaisesti rakennettu ja vastaa tarveselvityksen mukaista 
tilaratkaisu. Lisäksi mallissa on huomioitu alan osaamisen ja verkottumisen kehittäminen.  

Tanssin talo ry:n esittämä malli on kuitenkin vuosittaisilta käyttökustannuksiltaan erittäin korkea. 
Yhdistyksen esittämä liiketoimintasuunnitelma sisältää vajaan kahden miljoonan euron vuosittaisen lisätuen 
saamisen.  

Työryhmän enemmistö pitää Tanssin talo ry:n esittämän toimintamallin ja liiketoimintasuunnitelman 
sisältämää lisätuen tarvetta epärealistisena. Työryhmän enemmistö toteaa edelleen, että ei ole 
tarkoituksenmukaista perustaa taidelaitosta, jonka rahoitus ei riitä kattamaan sille suunniteltuja tiloja ja 
toimintamallia. Työryhmässä ei ole päästy yksimielisyyteen Tanssin talo ry:n esittämän mallin 
toteuttamiskelpoisuudesta. Työryhmän enemmistön mielestä loppuraporttiin on välttämätöntä tutkia myös 
muita toimintamalleja ja tilaohjelmia, ja näin työryhmä tulee menettelemään. Tässä työssä työryhmä tulee 
pitämään tiivistä yhteyttä Jane ja Aatos Erkon säätiön edustajiin. 
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LIITE 1. Tanssin rahoitus ja katsojat Helsingissä 
Tanssin tiedotuskeskuksen kokoamien tanssitilastojen mukaan tanssitaiteella oli Helsingissä 334 597 katsojaa 
vuonna 2013. Tanssin talo ry:n arvion mukaan pääkaupunkiseudulla nähdään vuosittain noin 100 eri 
tanssiproduktiota, joista 50-60 on ensi-iltoja (Silvanto 2015).  

 
 Esitykset Katsojat  

Myydyt 
liput 

Kansallisbaletti 125 99 520 96 490 

Helsinki Dance Company  60 12 480 9 487 

Vos-toimijat 408 159 684 149 006 

Vapaat tanssiryhmät 405 62 913 51 848 

Kaikki yhteensä 998 334 597 306 831 

Taulukko 1. Katsojat ja myydyt liput helsinkiläisten taidetanssitoimijoiden esityksissä 2013 (ei sis. yksittäisten 
koreografien esitystoimintaa). Lähde: Tanssin tiedotuskeskus. Kotimaisten tanssiryhmien ja -tuotantokeskusten esitys- 
ja katsojatilastot 2013. www.danceinfo.fi 
 
Oheiseen taulukkoon on kuvattu säännöllistä esitystoimintaa Helsingissä harjoittavien tanssitoimijoiden 
esitys-, katsoja- ja lipunmyyntiluvut. Taulukko ei sisällä yksittäisten koreografien toteuttamien 
tanssihankkeiden yleisöjä eikä vierailuja Helsingin juhlaviikoilla ja muilla festivaaleilla. Tanssin talon tulevan 
toiminnan kannalta on niinikään huomioitava, että luku ei myöskään sisällä ns. taidetanssin ulkopuolista 
tanssitoimintaa, esimerkiksi viihdetanssi-, tanssiurheilu- tai harrastetanssitoimintaa, joka ei ole säännöllisen 
tilastoinnin piirissä. 

Tanssin talon tulevaa toimintaa arvioitaessa lipunhintavertailussa perusreferenssinä kannattaa käyttää 
toimintansa jo vakiinnuttaneiden tanssitoimijoiden tilastoja, koska niillä on vapaita ryhmiä ja yksittäisiä 
koreografeja paremmat mahdollisuudet säännölliseen esitystoimintaan ja markkinointiin. Valtakunnallisessa 
tarkastelussa tanssin vos-ryhmien ja -tuotantokeskusten keskilipunhinta oli 8,70 euroa, kun taas Helsingissä 
vastaava keskilipunhinta oli 16,70 euroa. On kuitenkin tärkeää havaita, että kyseiset luvut eivät sisällä 
huomattavasti korkeammalle hinnoiteltujen kansainvälisten vierailujen, kaupallisten 
viihdetanssiproduktioiden, festivaalien, Helsinki Dance Companyn tai Kansallisbaletin lipunmyyntitietoja. 
Lipunhintojen hajonta erityyppisissä tanssiesityksissä on suurta.  

Tuoreen yleisötutkimuksen mukaan helsinkiläisen Tero Saarinen Companyn katsojista 23 % piti 40-59 euron 
hintaa sopivana, yli puolet kannatti 20-39 euron hintaisia lippuja kun taas alle 20 euron hintaisia lippuja piti 
sopivana vain 8 % tutkimukseen vastanneista. Helsingin kaupungin tietokeskuksen tutkija Pekka Mustosen 
tekemä yleisötutkimus vahvistaa ajatusta, että tanssiin sisältyy myös kulttuurimatkailupotentiaalia: 22 
prosenttia tutkimukseen vastanneesta yleisöstä tuli lokakuussa järjestettyihin esityksiin pääkaupunkiseudun 
ulkopuolelta. Muualta Suomesta tulleista vastaajista 52 % ilmoitti esityksen olleen ensisijainen syy matkustaa 
Helsinkiin. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 596 Tero Saarinen Companyyn ja Tanssin talo ry:n esityksiin 
osallistunutta katsojaa, eli 29 % tutkittujen esitysten yleisöstä (Lähde: Tero Saarinen Company & Tanssin talo 
ry:n yleisötutkimus, Pekka Mustonen 2015.) 

 

 

http://www.danceinfo.fi/
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Helsingin rahoitusosuus tanssin julkisesta rahoituksesta 

Vuonna 2013 valtion rahoitus helsinkiläiselle tanssitaiteelle oli 4,5 miljoonaa euroa. Helsinki avusti tanssia 1,1 
miljoonalla eurolla. Mukana luvuissa ovat niin tanssin vos-toimijoiden, vapaiden ryhmien, festivaalien, 
tanssin taiteen perusopetuksen kuin yksittäisten taitelijoiden ja työryhmien saamat toiminta- ja 
hankeavustukset sekä tuki alan järjestöille. Oheisesta taulukosta puuttuvat ainoastaan kaupungin taiteilija-
apurahat, joita myönnetään tanssille vain kerran kolmessa vuodessa; vuonna 2014 taideapurahat 
tanssitaiteilijoille olivat 59 500 euroa. 
 

 

Valtio (sis. 
taike ja 
OKM) 
€ %osuus 

Helsinki 
€ %osuus 

Yksittäisille taiteilijoille kohdistetut taiteilija-apurahat *** 404 237 9 % --  -- 

Taiteilijoiden ja työryhmien kohde-, matka- ja muut hankeavustukset  224 100 5 % 38 000 3 % 

Vapaiden ryhmien toiminta-avustukset 740 000 17 % 184 000 16 % 

Vapaiden ryhmien hanke- ja muut avustukset 203 500 5 % 100 400 9 % 

Festivaaleille myönnetyt avustukset 90 000 2 % 85 000 7 % 

Teatterilain piirissä olevat toimijoiden valtionosuus ja kunnan toiminta-avustus 1 357 067 30 % 344 415 30 % 

Teatterilain piirissä olevien vos-toimijoiden hanke-avustukset 363 409 8 % 118 331 10 % 
Taiteen perusopetuksen tuntiperusteiset valtionosuudet sekä kaupungin toiminta-
avustukset 270 986 6 % 154 100 14 % 

Tiedotuskeskus-, aluekeskus- ja järjestötoiminta (sis. Tanssin talo ry.) 813 500 18 % 110 000 10 % 

YHTEENSÄ 4 466 799 100 % 1 134 246 100 % 
Taulukko 2. Julkinen tuki Helsingissä toimiville taidetanssijoille sekä tanssitoimijoille 2013. Lähteet: Helsingin 
kulttuurikeskus, Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Taiteen edistämiskeskus ja Tanssin tiedotuskeskus. 

Teatteri- ja orkesterilain mukaista valtionosuutta saavia tanssiryhmiä ja -tuotantokeskuksia toimii Helsingissä 
kolme: Zodiak - Uuden tanssin keskus, Tanssiteatteri Hurjaruuth ja Tero Saarinen Company. Kaupunki 
suuntasi niille toiminta-avustuksina yhteensä noin 350 000 euroa ja erilaisina hankeavustuksina noin 120 000 
euroa. Niiden toimintarahoituksesta 36 prosenttia tuli valtiolta ja 9 prosenttia Helsingiltä, lipputuotot 
sisältävän omarahoitusosuuden ollessa 55 prosenttia toimijoiden kokonaistulosta.  

Vapaille - teatterilain mukaisen valtionosuuden ulkopuolisille, ammattimaisesti toimiville rekisteröityneille – 
helsinkiläisille tanssiryhmille erilaisia valtionavustuksia kohdistui noin miljoona euroa ja kaupungin avustuksia 
noin 300 000 euroa.  

Edellä esitetyt tukisummat antavat jonkinlaisen kuvan siitä, miten tanssitaidetta on yhtenä vuonna (2013) 
julkisin varoin tuettu. Valtion osuus helsinkiläisen tanssin julkisesta rahoituksesta oli 80 %, kaupungin tuen 
ollessa 20 %.  

Taiteenlajin ns. perusavustustason muodostavat pysyväisluonteisemmat valtionosuudet sekä toiminta-
avustukset.  Hankerahan määrä voi vaihdella vuosittain. Hankekohtaisesti myönnettäviä avustuksia voidaan 
taiteilijoille tai työryhmille myöntää esim. ulkomaanmatkoihin ja kansainvälisiin hankkeisiin sekä erilaisiin 
työryhmäpohjaisesti toteutettuihin taidehankkeisiin. Ryhmille hankerahoitusta on myönnetty esim. erilaisten 
kansainvälistymishankkeiden, laitehankintojen, yleisötyöhankkeiden ja erillistapahtumien toteuttamiseen.  

On kuitenkin huomattava, että edellä kuvatut avustusmäärärahat ja tilastotiedot liittyvät ainoastaan 
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tanssitaiteeseen. Tanssin talon toiminta tulee kohdentumaan laajemmin tanssikulttuurin eri muotoihin. 
Julkisesti tuetun taidetanssin lisäksi Suomessa elävät voimakkaina mm. kilpatanssi-, katutanssi-, 
kansantanssi-, paritanssi- ja latinalaistanssikulttuurit, erilaiset tanssiurheilumuodot sekä tanssiviihde eri 
muodoissaan. Voimakkaasti kasvava alue on tanssin soveltava käyttö osana terveys- ja hyvinvointipalveluja. 
Osaa toiminnasta pyöritetään talkoovoimin, mutta mukana on myös täysin kaupallista, laajoille yleisö- ja 
osallistujaryhmille suunnattua toimintaa – josta vaikkapa television suositut tanssiviihdeohjelmat käyvät 
esimerkkinä.  

Siten vain murto-osa tanssitoiminnasta ja tanssiin liittyvästä potentiaalista tulee esiin alalta kerätyissä 
tilastoissa. Tanssin talo ry:n tekemissä kyselyissä kaikkien tunnetuimpien tanssilajien edustajat ovat 
ilmaisseet halukkuutensa yhteistyöhön tulevan Tanssin talon kanssa. 
 

Suomi on tanssimaa – tavoitteena tehdä Helsingistä johtava tanssikaupunki 

Suomalainen tanssitaide on kansainvälisesti menestynyttä. Suomalaisen tanssin kokonaiskatsojamäärästä 
vuosittain noin 10 % on ulkomailla (Teatteritilasto 2013). Paitsi tanssitaiteen alueella myös tanssin muissa 
lajeissa – kilpatanssista flamencoon ja katutanssilajeihin – suomalaiset ovat saavuttaneet merkittävää 
kansainvälistä menestystä.  

Tanssin kansainvälinen menestys ja nouseva suosio pohjautuu paitsi korkeatasoiseen opetukseen myös 
laajaan harrastuspohjaan: tanssia harrastaa tai on harrastanut kaksi miljoonaa suomalaista. 

Erilaisia tanssiurheilun tahoja edustavalla Suomen Tanssiurheiluliitto ry:llä on valtakunnallisesti 82 
jäsenseuraa, joissa on noin 13 500 jäsentä. Jäsenseurat järjestävät eri-ikäisille suunnattua tanssivalmennusta, 
näytöksiä ja tanssikilpailuja eri puolilla maata. Katutanssia harrastaa arviolta yli 10 000 harrastajaa ja 
katutanssilla elättää itsensä noin 20–30 ammattilaista. Kansantanssin alalla on useita eri järjestöjä, joilla on 
yhteensä yli 10 000 jäsentä Suomessa. Kansantanssin ammattilaisryhmiä on neljä ja keskeisiä festivaaleja 
järjestetään Tampereella, Lahdessa, Rovaniemellä ja Kaustisilla. Helsingissä toimii kuusi salsaan ja kolme 
sambaan erikoistunutta tanssikoulua, jotka järjestävät säännöllisen opetustoiminnan lisäksi kursseja, 
matkoja, näytöksiä, bileitä ja festivaaleja. Suomessa on yli 60 lavatanssiseuraa, joissa on mukana 
valtakunnallisesti 30 000 harrastajaa. Seuratanssia opetetaan Helsingissä tanssikouluissa ja vanhoissa 
työväentaloissa, mutta perinteinen tanssilava pääkaupungista puuttuu. (Silvanto 2015) 

Viime vuosina suuren yleisön suosioon ovat nousseet myös erilaiset tanssiviihdeohjelmat. Tanssii tähtien 
kanssa, Dance ja Pakko tanssia ovat keränneet tanssiviihteelle suuria katsojalukuja. Tanssii tähtien kanssa -
ohjelmaa on tehty yhdeksän tuotantokautta ja on ollut vuosittain katsotuimpia ohjelmia kanavallaan. 
Kansainväliset viihdetanssin huippuproduktiot, kuten Rasta Thomasin ja Adrienne Canternan balettia ja 
showta yhdistävä Rock The Ballet on useana vuonna kerännyt täysiä saleja Savoyssa ja Kulttuuritalolla. 

  



Tanssin taloa selvittävän työryhmän väliraportti 18 
                  28.5.2014 

LIITE 2. Päätöksentekoprosessit 
Työryhmä on hahmotellut Tanssin talon mahdollisen toteuttamisen edellyttämiä päätöksiä ja päättäviä 
tahoja. Alla on eritelty kaupungin, valtion, Tanssin talo ry:n ja KOY Kaapelitalon Tanssin talon toteuttamiseen 
liittyviä päätösprosesseja.  

Kaupungin osalta tarvittavia päätöksiä olisivat ainakin seuraavat:  

x päätös aiesopimuksesta (päättävätaho: kh) 
x päätös säätiön investointiavustuksen vastaanottamisesta (päättävä taho: kaupunginjohtaja) 
x päätös rahoituksen kohdistamisesta Tanssin talon investointirakentamiseen osaksi Kaapelitehdasta 

(SVOP) (päättävä taho: kh tai kvsto) 
x päätös omavelkaisesta takauksesta Kaapelitehtaan peruskorjaukseen (päättävä taho: kvsto) 
x päätös kulttuurikeskuksen avustusmäärärahan nostamisesta Tanssin talon toiminta-avustuksen ja 

mahdollisten kentän tukien heijastusvaikutusten verran (päättävä taho: kvsto) 
x käyttötalouden avustamispäätös (päättävä taho: kulttuuri- ja kirjastolautakunta) 

Opetus- ja kulttuuriministeriön osalta tarvittavat toimenpiteet ovat: 

x mikäli hankkeen muistiossa jäljessä (s. 13) mainitut edellytykset toteutuvat, ministeriö voi esittää 
rakennushanketta julkisen talouden suunnitelmaan vuosille 2017-2020 

x  sitoutuminen hankkeeseen edellyttäisi veikkausvoittovaroista rahoitettavan tanssitaiteen 
edistämiseen suunnatun määrärahan kasvattamista valtion talousarviossa  

x ministeriöllä ei ole olemassa erityistä prosessia, jolla se tekisi hallintopäätöksiä yksittäisiin hankkeisiin 
osallistumisesta muuten kuin lähinnä valtionavustuspäätösten muodossa. 

x ministeriö tekee rahoituspäätöksensä rakennushankkeisiin siinä vaiheessa kun hankkeen suunnittelu 
on L2-vaiheessa. 

 
KOY Kaapelitalon osalta päätöksentekotasot ovat:  

x Konsernin johdon suostumus hankkeelle aiesopimusvaiheessa, sekä tavanomaista suurempien 
palveluhankintojen ja rakennuttamispäätöksen yhteydessä. 

x Yhtiön hallituksen päätökset aiesopimuksesta, tarvittavista suunnittelu- ja muiden 
asiantuntijapalveluiden hankinnoista sekä korjaus- ja rakennusinvestoinneista. 

 
Tanssin talo ry toimii yhdistyslain mukaisesti. Yhdistyksen sääntömääräisessä vuosikokouksessa valittu 
hallitus vastaa tanssin talo -hankkeen edistämisestä. 
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Tanssin talo ry:n kommentti tanssin talo työryhmän väliraportin (30.5.2015) 
yhteenvetoon  
 
 
 
Yhdistyksen esittämä toimintamalli on laadittu tanssin toimijoita kuullen sekä tämän hetken 
toiminta ja talousresursseja ymmärtäen. Mallia rakennettaessa on haluttu varmistaa 
tanssin toimijoiden mahdollisuus osallistua talon toimintaan. Tämä on ollut yksi työryhmälle 
asetetuista tehtävistä.  
 
Yhdistys on hankevuosina 201115 edistänyt monin toimenpitein alan osaamisen ja 
verkostoitumisen kehittymistä luoden näin pohjaa vahvalle yhteistyölle. Liiketoimintamalli 
on rakentunut ensimmäisen vuonna 2011 toteutetun kentän kuulemisen jälkeen kohti 
kustannustehokasta verkostomallia, joka perustuu yhteistyöneuvotteluihin alan toimijoiden 
kanssa. Laaja yleisöpohja varmistetaan monipuolisen palvelujen tarjoajajoukon tuottamilla 
sisällöillä. Nykyistä paremmat ja saavutettavammat tuotantoolosuhteet ja markkinointi – 
selkeä brändi  kasvattavat kysyntää. 
 
Suhteutettuna toiminnan volyymiin ja vaikuttavuuteen Tanssin talo ry:n esittämä 
toimintamalli ei ole käyttökustannuksiltaan korkea. Toiminnan tavoitteena on hyödyntää 
olemassa olevia resursseja entistä tuottavammin. Liiketoimintasuunnitelmassa esitetty 
julkinen tuki (1,9 miljoonaa) on tanssin nykyiseen rahoitukseen nähden merkittävä lisäys. 
Mutta verrattuna eri taidealojen laitosten rahoituksiin tuki ei ole suuri. Liiketoimintamallissa 
esitetty omarahoitusosuus on yli 50%, mikä on huomattavasti korkeampi kuin useimpien 
vosteattereiden (2040%). Yhdistys esittää mallia, joka mahdollistaa olemassa olevia 
kulttuurilaitoksia joustavammin niin vosrahoitteisten kuin vapaan kentän toimijoiden 
mahdollisuuden osallistua palvelujen toteuttamiseen eri yleisöille.  
 
Helsingin kaupungin Tilakeskuksen toteuttama tarveselvitys selvitti kattavasti kaupungin 
omistamien kiinteistöjen soveltuvuuden Tanssin talon sijanniksi. Kiinnittyminen 
Kaapelitehtaalle toteutettiin hyvässä yhteisymmärryksessä Helsingin kaupungin, 
Kaapelitalo KOY:n ja yhdistyksen kanssa. Kumppanuus tarjoaa monia mahdollisuuksia 
kaikille osapuolille. Tanssialan keskittyminen Kaapelitehtaalle on myös käynnistynyt hyvin.  
 
Yhdistys esittää pitäytymistä Kaapelitehdasvaihtoehdossa eikä hankkeen tässä vaiheessa 
pidä järkevänä muiden vaihtoehtoisten tilojen tarkempaa tutkimista.  Yhteistyö ja 
synergiaetujen kartoittamista ja tilaohjelman selvitystyötä jatketaan yhteistyössä KOY:n 
kanssa.  Tavoitteena on optimaalinen ja kustannuksiltaan realistinen tila ja toimintamalli. 
Kaapelitehdassijoitus tarjoaa myöskin kulttuuri ja taiderakentamisesta vahvaa kokemusta 
omaavan ja kustannustehokkaan rakennuttajavaihtoehdon. 
 
28.5.2015 
Tanssin talo ry:n hallitus 
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Tanssin talon toteuttamista selvittävän työryhmän väliraportti
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Päätös

Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä merkitä Tanssin talon 
toteuttamista selvittävän työryhmän 30.5.2015 päivätyn väliraportin 
tiedoksi.

Samalla kaupunginjohtaja kehotti työryhmää tutkimaan vaihtoehtoisia 
toteuttamisen tapoja. 

Päätöksen perustelut

Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä 26.11.2014 §81 asettaa 
Tanssin talon toteuttamista ja toimintaedellytyksiä selvittävän 
työryhmän. Päätöksen taustana oli Jane ja Aatos Erkon säätiön 
Tanssin talolle osoittama ehdollinen lahjoitus. Säätiön kirjeessä 
23.10.2014 lahjoitus oli kytketty tanssille rakennettavaan 
uudisrakennukseen sellaisena, kuin se oli hahmoteltu Tanssin talon 
tarveselvityksessä. Työryhmän asettamispäätös on liitteenä 1.

Säätiö pyysi kirjeessään kaupungilta ja valtiolta vastausta tämän 
kaltaisen rakennushankkeen ja toimintamallin toteuttamiseen kuluvan 
vuoden loppuun mennessä.

Työryhmä otti selvitystyönsä pohjaksi säätiön kirjeessä esitetyt 
reunaehdot ja selvitti Tanssin talon toteuttamista em. tarveselvityksen 
linjausten mukaisesti. Tarveselvityksen perusteella hanke sijoittui 
erillisrakennuksena KOY Kaapelitalon yhteyteen. Sen mukaan Tanssin 
talossa olisi mm. kaksi esityssalia (150 ja 700 paikkaa), vuokrattavissa 
olevia harjoitussaleja, toimistot sekä ravintolapalvelut. Tanssin talon 
bruttoalaksi kaavailtiin tarveselvityksessä 7640 bruttoneliömetriä, josta 
huoneistoala yhteensä 6630 htm2 ja hyötyala 5910m2.

Tanssin talo ry on osana työryhmän työtä valmistellut Tanssin talon 
toimintakonseptia. Yhdistyksen valitsemat toimintamalli on ns. 
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vierailuteattereissa käytössä oleva toimintatapa. 
Vierailuteatteritoiminnassa ei ylläpidetä omaa taiteellista henkilöstöä, 
mutta malli edellyttää mm. tuotannollista ja viestinnällistä 
henkilökuntaa. 

Tanssin talo ry:n tämän toimintakonseptin pohjalta laatiman 
liiketoimintasuunnitelman mukaan Tanssin talon henkilöstömääräksi on 
kaavailtu 17 henkilöä: sisältötuottajia viisi, hallinnossa kaksi, 
tiedotuksessa kolme, taloudessa kaksi ja tekniikassa viisi henkilöä. 
Suunnitelman mukaan ohjelmistoa tiloihin tuotetaan erilaisilla 
tuotantotavoilla: omatuotantoina, yhteistuotantoina ja ulosvuokrauksina. 
Tanssin talon palvelukokonaisuuksia ovat alustavan 
liiketoimintasuunnitelman mukaan esitys- ja ohjelmatoiminta, mukaan 
lukien kiertueet, yleisötyö ja klubit), osaamiskeskustoiminta ja 
vuokraus. Osaamiskeskustoiminta sisältää hankerahoituksin toteutetut 
kehittämis- ja yhteistyöprojektit. Tässä toimintamallissa Tanssin talon 
lisäarvo alalle syntyy tila-, tuotanto- ja markkinointiresurssin sekä 
monipuolisten yhteiskuntasuhteiden kautta. 

Työryhmässä esillä ollutta Tanssin talo ry:n laatimaa toimitila- ja 
toimintamallia voidaan pitää eräänlaisena ihannemallina, jossa 
tanssikentän työskentelyolot ja esitystilat paranisivat merkittävästi. 
Esitetty liiketoimintasuunnitelma on itsessään johdonmukaisesti 
rakennettu ja vastaa tarveselvityksen mukaista tilaratkaisu. Lisäksi 
mallissa on huomioitu alan osaamisen ja verkottumisen kehittäminen. 

Tanssin talo ry:n esittämä malli on vuosittaisilta käyttökustannuksiltaan 
erittäin korkea. Yhdistyksen esittämä liiketoimintasuunnitelma sisältää 
vajaan kahden miljoonan euron vuosittaisen lisätuen saamisen. 
Lisätuen määrää arvioitaessa on vielä otettava huomioon, että 
työryhmä on omissa laskelmissaan pyrkinyt vaihtoehtoon, jossa 
vuokrataso olisi mahdollisimman alhainen. Mahdollisen 
säätiölahjoituksen kattamalle osalle investoinneista ei ole asetettu 
tuottotavoitetta eikä poistovaatimusta. Näinkin laskettuna 
uudisrakennuksen aiheuttamat vuokrakustannukset olisivat vuosittain 
n. 900 000 euroa.

Työryhmän enemmistö pitää Tanssin talo ry:n esittämän toimintamallin 
ja liiketoimintasuunnitelman sisältämää lisätuen tarvetta 
epärealistisena. Lisätukea ei työryhmän käsityksen mukaan voida 
rahoittaa kohdentamalla nykyisiä määrärahoja uudelleen. Kun sekä 
valtion että kaupungin talous on kiristymässä, on esitys lähes kahden 
miljoonan euron tasokorotuksesta epärealistinen. Erikseen olisi vielä 
päätettävä kaupungin ja valtion vastuunjaoista tämän 
käyttökustannuksen osalta.  Kaupunki ja valtio ovat vakiintuneesti 
puolittaneet sellaisten investointihankkeiden kustannukset, joihin niillä 
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on ollut yhteistä intressiä, esimerkkinä Olympiastadionin peruskorjaus. 
Käyttötalouden osalta tällaista periaatetta ei ole, joten osuuksista pitäisi 
päättää erikseen. Tasajaolla valtio ja kunta vastaisivat kumpikin noin 
miljoonan euron tasokorotuksesta. Miljoonan euron korotus kaupungin 
myöntämiin avustuksiin merkitsisi, että kaupungin tanssitaiteelle 
myöntämä tuki lähes kaksinkertaistuisi.

Työryhmän enemmistö toteaa edelleen, että ei ole 
tarkoituksenmukaista perustaa taidelaitosta, jonka rahoitus ei riitä 
kattamaan sille suunniteltuja tiloja ja toimintamallia. 

Lisäksi on todettava, että edellä esitetyn mukainen Tanssin talo 
toimintamalli aiheuttaisi tilavuokrien kautta heijastusvaikutuksia 
tanssikentän toimijoiden talouteen ja sitä kautta näiden 
avustustarpeeseen. Heijastusvaikutuksen voidaan arvioida näkyvän 
noin 20 prosentin korotuspaineena nykyisiin avustuksiin. Tätäkään 
lisätarvetta ei voida kattaa nykyisen avustusmäärärahan sisältä.  

Tanssin talo ry on esittänyt toimintamallinsa ja sen perusteella tehdyn 
liiketoimintasuunnitelman työryhmän maalis-huhtikuun kokouksissa. 
Työryhmässä ei ole päästy yksimielisyyteen Tanssin talo ry:n esittämän 
mallin toteuttamiskelpoisuudesta. Kuten edellä todettiin, työryhmän 
enemmistö pitää esitettyä mallia kustannuksiltaan liian kalliina. Tanssin 
talo ry:n hallitus on käsitellyt työryhmän väliraporttia. Yhdistyksen 
hallituksen kommenttikirje on liitteenä 3. Työryhmän enemmistön 
mielestä on välttämätöntä tutkia myös muita toteuttamistapoja, joiden 
kautta Tanssin talon tarvitsema julkinen tuki asettuisi huomattavasti 
alemmalle tasolle. Tässä jatkotyössä työryhmän on pidettävä tiivistä 
yhteyttä Jane ja Aatos Erkon säätiön edustajiin. Kun työryhmä on 
saanut valmiiksi esityksensä mahdollisesta toteuttamisen tavasta, tulee 
se siinä yhteydessä myös esittämään, miten hankkeessa edetään ja 
minkälaisia päätöksiä se edellyttää kaupungin ja valtion puolelta.

Tanssin talon toteuttamista selvittävän työryhmän väliraportti on 
liitteenä 2. ja Tanssin talo ry:n hallituksen kirje liitteenä 3. Jane ja Aatos 
Erkon säätiön Tanssin talo ry:lle osoittama, 23.10.2014 päivätty kirje on 
liitteenä 4.

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi
Otteet

Ote
Tanssin talo -työryhmä
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Pöytäkirjanote on lähetetty asianosaiselle 3.7.2015.

Kaupunginjohtaja/J

Tapio Korhonen
kansliapäällikkö
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Kulttuurikeskus

31.10.2015

1. Tausta

Toimeksianto

Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä 26.11.2014 §81

asettaa Tanssin talon toteuttamista selvittävän työryhmän.

Työryhmätyöskentelyn määräaika päättyy 31.10.2015. Työryhmä

tuli antaa väliraporttinsa 1.4.2015.

Tanssin talo -työryhmän tehtävänä oli selvittää Tanssin talon

perustamiseen ja toiminnan edellytyksiin liittyvät keskeiset tekijät:

- millä edellytyksillä kaupunki ja opetus- ja kulttuuriministeriö

tekevät päätöksen osallistumisesta ko. hankkeeseen

- KOY Kaapelitalon yhteyteen rakennettavien t i lojen

omistusratkaisut sekä rakennuttamisen aikatauluun ja

rakentamisjärjestykseen liittyvät kysymykset

- KOY Kaapelitalon peruskorjauksen toteuttamistavan osana

Tanssin talo -hanketta ja ottaen huomioon myös Hotelli- ja

ravintolamuseon tilakysymyksen

- tanssin kentän toimijoiden mahdollisuudet osallistua Tanssin

talon toimintaan ja toiminnan organisoitumistavan.

Työryhmän tuli valmistella näiden selvitysten pohjalta ehdotus

pu i tes op imuksek s i , j ossa täs menne tään hankk een

rahoitusvastuut, toteuttamistapa, Tanssin talon organisoituminen

ja muut hankkeen kannalta keskeiset seikat.

Työryhmän jäseniä olivat seuraavat henkilöt:

- kulttuuriasiainneuvos Tiina Eerikäinen, opetus- ja kulttuuri-

ministeriö

- kulttuuripolitiikan osastopäällikkö Veikko Kunnas, kulttuuri-

keskus

- kulttuurijohtaja Stuba Nikula, kulttuurikeskus, puheenjohtaja

- kaupunginsihteeri Leena Mickwitz, kaupunginkanslia

- toiminnanjohtaja Hanna-Mari Peltomäki, Tanssin talo ry

- hallituksen puheenjohtaja Sanna Rekola, Tanssin talo ry

- kulttuuriasiainneuvos Katri Santtila, opetus- ja kulttuuri-

ministeriö

- rahoitusjohtaja Tuula Saxholm, kaupunginkanslia

- hallituksen puheenjohtaja Lauri Törhönen (31.5.2015 asti

toimitusjohtaja Petri Sirviö), KOY Kaapelitalo
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Työryhmän sihteerinä toimi kulttuurisuunnittelija Reetta Sariola

kulttuurikeskuksesta.

Työryhmän työskentely

Tanssin talo -työryhmä on pitänyt 11 kokousta. Lisäksi työryhmän

puheenjohtaja Stuba Nikula, jäsen Veikko Kunnas sekä sihteeri

Reetta Sariola ovat kuulleet taidetahojen edustajia, mm. Helsingin

kaupunginteatteria Helsinki Dance Companyn ylläpitäjänä sekä

Helsingin konservatorion edustajia. Tanssin talo ry on käynyt

keskusteluja mm. Kaapelitalo KOY:n ja Kaapelitehtaalla

sijaitsevien toimijoiden kuten Tanssin Tiedotuskeskuksen,

Tanssiteatteri Hurjaruuthin ja Zodiak – Uuden tanssin keskuksen

kanssa yhteistoiminnan reunaehdoista. Työryhmätyöskentelyn

tueksi on haastateltu kaupungin sisäisiä sekä ulkopuolisia

rakennus-, talous, valmistelu- sekä veroasiantuntijoita.

Hotelli- ja ravintolamuseon kysymystä selvitti erillinen työryhmä,

jonka jäseniä olivat Tanssin talo -työryhmästä puheenjohtaja ja

sihteeri sekä museonjohtaja Anu Kehusmaa ja hallituksen

puheenjohtaja Maarit Nieminen Hotelli- ja ravintolamuseosta,

toimitilatarkastaja Raija Mäkinen-Stormbom Tilakeskuksesta,

to im i tus joh ta ja T imo Tau lavuo r i Tukku to r i l t a sekä

kulttuuriasiainneuvos Tiina Eerikäinen ja ylitarkastaja Mirva

Mattila Opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Tämän työryhmän

työskentely päätettiin, koska Tanssin talo -työryhmätyöskentelyn

aikana Tanssin talon tilaohjelma tarkentui siten, ettei talon

toteuttaminen aiheuta toimenpiteitä Hotelli- ja ravintolamuseon

tiloihin. 

Vaihtoehtoiset malli

Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä merkitä työryhmän

väliraportin tiedoksi 17.6.2015. Samalla kaupunginjohtaja kehotti

työryhmää tutkimaan vaihtoehtoisia toteuttamisen tapoja.

Työryhmä tutki Tanssin talon toteuttamismahdollisuudet mm.

seuraavissa vaihtoehtoisissa tiloissa: 

- Helsingin jäähalli

- Helsingin konservatorio

- KOY Sakkaroosi 
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Lisäksi tutkittiin toimintamahdollisuuksia osana KOY Kaapelitalon

hallintoa. 

Vaihtoehtoisia tiloja tai toimintamalleja tutkimalla työryhmä ei

löytänyt olennaisesti parempia kokonaisratkaisuja tarve-

selvityksessä esitetylle sijainnille tai hallintomallille. Tämän vuoksi

työryhmä työsti eteenpäin KOY Kaapelitalon yhteyteen

suunniteltua Tanssin talon kokonaisuutta ja toimintamallia. 

Loppuraportissa esitetään kokonaisratkaisu, jossa tukirahoituksen

tarvetta on väliraportissa esitettyyn toimintamalliin nähden

kohtuullistettu tilaohjelmaa ja henkilöstön määrää karsimalla.

Lisäksi on tarkistettu peruskorjauksen aiheuttamia kustannus-

vaikutuksia. Kustannusten karsiminen on toteutettu siten, että

Tanssin talon toimintamalli on pysynyt hankkeen kokonais-

tavoitteiden kannalta kestävänä. 

Hankkeen aiemmat vaiheet

Vuonna 2010 perustettu Tanssin talo ry on edistänyt vuodesta

2011 alkaen tanssin talo -hanketta. Yhdistyksen tavoite on

edistää tanssitaiteelle ja -kulttuurille soveltuvan toiminta- ja tila-

kokonaisuuden syntymistä Helsinkiin. 

Kesäkuussa 2013 kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti teettää

tarveselvityksen Tanssin talo -hankkeen toteuttamisvaihtoehtojen

selvittämiseksi (11.06.2013 § 90). Tarveselvityksessä Tanssin talo

esitettiin sijoitettavaksi osaksi Kaapelitehtaan kokonaisuutta,

rakennuksesta vapautuviin tiloihin ja niihin liittyvään uudis-

rakennukseen. 

Jane ja Aatos Erkon säätiön hallitus teki 1.10.2014 päätöksen

Tanssin talo ry:n tekemästä investointirahoitushakemuksesta.

Säätiö päätti myöntää uudisrakennuksen toteutukseen 15

miljoonan euron avustuksen. Avustuspäätös oli ehdollinen.

Avustuksen ehtona oli mm. että hankkeen toteutuksesta sovitaan

tarkemmin Helsingin kaupungin, KOY Kaapelitalon, Tanssin talo

ry:n sekä valtion, Jane ja Aatos Erkon säätiön sekä muiden

keskeisten rahoittajien kanssa. Lisäksi avustuksen ehtona oli, että

Helsingin kaupunki ja valtio osallistuvat hankkeeseen riittävällä

panostuksella.

Säätiön avustus kohdistuu uudisrakennukseen, eikä sitä voi

kohdistaa peruskorjausinvestointeihin. 
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2. Tanssin talon toiminta: tilat, toimintamalli, käyttötalous ja henkilöstö

Tilat

Työryhmän esitys on, että Tanssin talo toteutetaan KOY

Kaapelitalon yhteyteen rakennettavaan uudisrakennukseen.

Lisäksi kokonaisuuteen peruskorjataan tiloja Kaapelitalon sisältä. 

Tanssin talon uudisrakennus tulee Kaapelitalon omistukseen. 

Hankkeen ta rvese lv i tysva iheessa uudis rakennuksen

toteuttamisen kustannuksiksi on arvioitu yhteensä 27 804 000

euroa (alv 0 %). Kaapelitalon rungon sisään toteutettavien tilojen

p e r u s k o r j a u k s e n k u s t a n n u s a r v i o o n t a r k e n t u n u t

työryhmätyöskentelyn aikana. 

Tanssin taloon tulee 250 ja 700 paikkaiset esityssalit,

vuokrattavissa oleva harjoitussali, esitys- ja yleisötoimintaan

soveltuva toriaula, toimistotilat sekä ravintolapalvelutilat. 

Tarkistetun tilaohjelman mukainen ohjelma-ala on 4 280

neliömetriä, joka sisältää sekä uudisrakennuksen että

p e r u s k o r j a t t a v a n o s a n . H u o n e o h j e l m a o n

työryhmätyöskentelyssä1 p i e n e n t y n y t 8 4 0 n e l i ö m e t r i ä .

Huoneohjelman muutosten on arvioitu laskevan uudisosan

rakentamiskustannuksia n. 800 000 euroa.  

Toimintamalli

Tanssin talon vaikutusalueen on tarkoitus olla valtakunnallinen ja

talolle tavoitellaan vahvaa kansainvälistä roolia. Tanssin talolla

kehitetään tanssin asemaa sekä taiteena että yhteisöllisyyttä

luovana toimintana. Pääkaupunkiseudun asukkaille sen on

tarkoitus tarjota monipuolisia palveluja ja tuoda dynaamisuutta

Helsingin kaupunkikuvaan. Tanssin talon lisäarvo alalle syntyy

tila- ja tuotantoresurssin, markkinointi- ja viestintäresurssin sekä

monipuolisten yhteiskunta- ja verkostosuhteiden kautta.

Tanssin talo tuottaa vierailu- ja kiertuetoimintaa, kehittää tanssin

infrastruktuuria ja edistää alan työllisyyttä. Liiketoiminta-

1  Tarveselvityksessä brutoneliömetriä oli 7 640, josta huoneistoala yhteensä 6 630 htm2 ja hyötyala 5 910 m2.
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suunnitelmassa tulevan toiminnan ytimen muodostavat kiinnos-

tavat sisällöt, aktiivinen yleisösuhde, verkostomainen toimintatapa

ja tanssin kentälle tarjottavat työkalut oman toiminnan

kehittämiseen. 

Tanssin taloa voidaan käyttää vain tanssitoimintaan sekä sitä

tukevaan toimintaan. Kyseessä on ns. kaiken tanssin talo, jonka

ohjelmistoon kuuluu taidetanssin lisäksi myös muut tanssin alat,

esimerkiksi katu-, pari-, kilpa- ja kansantanssi.

Tanssin talon palvelukokonaisuuksia ovat ensinnäkin esitys- ja

ohjelmatoiminta, joka sisältää kiertueet, yleisötyön, klubit. Toisena

palveluna on osaamiskeskustoiminta, joka sisältää hanke-

rahoituksin toteutetut kehittämis- ja yhteistyöprojektit. Kolmas

palvelukokonaisuus on tilojen vuokraaminen. Ohjelmistoa tiloihin

tuotetaan eri tavoin: omatuotantoina (kv-vierailut), yhteis-

tuotantoina ja vuokrauksina. Lisäksi Tanssin talo ylläpitää

1.10.2015 toimintansa aloittanutta harjoitustilapankkia2.

Esitysvierailujen ja tapahtumien mahdollistaminen on talon

keskeisin toimintamuoto. Ohjelmiston muodostavat:

1) kotimaiset yhteistuotannot, joissa yhteisestin hyödynnetään

markkinointiresurssi sekä jaetaan lipputulot

2) kansainväliset vierailut, joissa Tanssin talo vastaa

kustannuksista ja saa tuotot

3) vuokraus tanssitoimijoille

4) festivaali- ja tapahtumayhteistyö, joita voidaan toteuttaa

kaikilla em. 1-3 tavoilla. 

Talon liiketoimintasuunnitelman mukainen toiminnan suuruus-

luokka näkyy seuraavasta taulukosta. 

2 Harjoitustlapankki on perustetu helpotamaan tanssin ammatlaisten harjoitustlojen saatavuuta. Tilapankin kauta

tanssiryhmät voivat varata pääkaupunkiseudun tanssikoulujen erityisest päiväsaikaan vapaina olevia harjoitustloja. 

htps://tlapankki.tanssintalo.f/
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 Näytökset Katsojat
Täyttö-

aste
Keskilipun-

hinta

SUURI

SALI

Oma tuotanto (Kv-

esitysvierailut)
30 12 600 60 % 30 €

Yhteistuotannot 60 25 200 60 % 30 €

Vuokraus 

tanssitoimijoille
110 46 200 60 % *

SUURI SALI YHT. 200 84 000 60 % 30 €

PIENI

SALI

Oma tuotanto -- -- -- --

Yhteistuotannot 40 6 000 60 % 20 €

Vuokraus 

tanssitoimijoille
160 24 000 60 % *

PIENI SALI YHT. 200 30 000 60 % 20 €

TORI

Oma tuotanto 20 8 400 60 %  10 €

Yhteistuotannot -- --  -- --

Vuokraus 

tanssitoimijoille
80 33 600 60 % *

TORI YHT. 100 42 000 60 % 10 € 

KAIKKI

TILAT

YHT. 

Oma tuotanto (Kv-

esitysvierailut)
50 21 000 60 %

10 €, 

30 €

Yhteistuotannot 100 31 200 60 %
20 €, 

30 €

Vuokraus 

tanssitoimijoille
350 103 800 60 %  *

KAIKKI TILAT 
YHT.

500 156 000 60 %
10 €, 20 €,

30 €

* Huom. Vuokraava taho määritelee lipunhintansa. 

Talon tanssikentän toimijoi l ta perimät salivuokrat on

käyttötalouden laskelmissa sellaisella tasolla, etteivät ne Tanssin

ta l o r y : n s e l v i t ys ten m uk aan a ihe u ta m erk i t t ävä ä

lisärahoitustarvetta tanssi-kentälle teosten esittämisen osalta. 

Käyttötalous

Tanssin talolle esitetyn toimintamallin mukaiset käyttömenot ovat

vuositasolla 3 171 000 euroa. Näistä omavarainhankinnalla
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hankitut tulot ovat 1 637 000 euroa. Yhdistyksen toimintamallin ja

l i i ke to imin tasuunn i te lman muka inen tuk i ta rve ta lon

käyttötaloudelle on 1 334 000 euroa vuodessa.

Käyttötalouden rahoittamiseksi kaupunki ja valtio tulevat

myöhemmin laadittavan sopimuksen mukaisesti tukemaan

Tanssin talon toimintaa vuosittain. Helsingin kaupunki edellyttää,

että hankkeen erityisluonteisuuden takia käyttötaloutta tuetaan

yhtä suurin osuuksin. Opetus- ja kulttuuriministeriö katsoo, että

hanketta rahoitetaan olemassa olevan rahoitusjärjestelmän

puitteissa, vastaavin periaattein kuin muita valtionosuustoimijoita.

Valtion tuki kohdentuu toiminnan taidetanssin osan tukemiseen. 

Osa käyttötalouden rahoituksesta on työryhmän näkemyksen

mukaan mahdollista toteuttaa uudelleenkohdentamalla nykyisiä

kulttuurimäärärahoja. Työryhmätyöskentelyn aikana on käyty

keskusteluja mm. Helsinki Dance Companyn ylläpitäjän kanssa.

Toiminnan suunnitteluvaiheen käyttötalouden tukirahoituksen taso

sovitaan tarkemmin kaupungin, valtion ja yhdistyksen kesken.3

TULOT MENOT

Tulolajit 1000 € Menolajit 1000 €

Lipunmyynti 800 Henkilöstö 881

Tilavuokraus 

tanssitoimijoille
417 Vuokrat 653

Muu ulosvuokraus 320

Muuttuvat

kustannukset

(oman tuotannon kulut,

tekniset ostopalvelut ja

tekninen lisäkalusto)

1 138

Muut tulot 100
Muut yleiskulut 

(kiinteistö, hallinto sekä

myynti ja markkinointi)

499Julkinen tuki 1 334

Hankeavustukset 200

Tulot yhteensä 3 171 Menot yhteensä 3 171

Tanssin talon uudisrakennuksen vuokrat ovat välillisesti

subventoitu, koska uudisrakennus toteutetaan säätiölahjoituksella

sekä kaupungin ja valtion rahoituksella. Uudisrakennuksen osalta

Tanssin talon maksamat vuokrat eivät sisällä tuottotavoitetta,

3 Vuonna 2013 valtion tuki helsinkiläiselle tanssitaiteelle oli 4,5 miljoonaa euroa. Helsinki avusti tanssia 1,1 

miljoonalla eurolla. Mukana luvuissa ovat niin tanssitaiteen vos-toimijoiden, vapaiden ryhmien, festivaalien, 

tanssin taiteen perusopetuksen kuin yksittäisten taitelijoiden ja työryhmien saamat toiminta- ja 

hankeavustukset sekä tuki alan etujärjestöille (esim. tiedotus- ja aluekeskukset, Tanssin talo ry.).
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esimerkiksi varautumista peruskorjauksiin eivätkä investoinnin

poiston osuutta.

Loppuraportissa esitetyn toimintamallin talous on laskettu

käyttäen asiantuntijanäkemysten mukaisia perusoletuksia.

Laskelmien pohjana on ollut arvio käyttö- ja täyttöasteesta,

keskilipunhinnasta, sali-istuinten määrästä sekä vuokrauksen

vuosikellosta. Näiden muuttujien vaikutus tuloihin ja menoihin on

laskettu siten, että ne mahdollistavat toiminnalle vuosittaista

vaihtelua, ilman että talon taloudellinen toimintakyky olennaisesti

heikkenee. 

Työryhmätyöskentelyssä sekä toimintamallin rakentamisessa on

lähdetty siitä, että merkittävä osa toimijoiden nykyisestä

tuotantovolyymista toteutuu jatkossa Tanssin talossa. Tähän

oletukseen perustuu myös arvio siitä, että Tanssin talo ei aiheuta

merkittävää lisärahoitustarvetta muulle tanssikentälle. 

Henkilöstö

Tanssin talon toimintamalliksi esitetään ns. vierailuteatterimallia.

Vierailuteatteritoiminnassa ei ylläpidetä omaa taiteellista

henkilöstöä, mutta malli edellyttää mm. taiteellis-tuotannollista ja

viestinnällistä henkilökuntaa. Tanssin talon organisaation on

tarkoitus toimia verkostomaisesti, ja sisällöt tuotetaan tanssin

kansainvälisen ja kotimaisen kentän kanssa yhteistyössä. 

Tanssin talon henkilöstömääräksi esitetään 15 henkilöä:

sisältötuotannossa neljä, hallinnossa kaksi, markkinointi-

viestinnässä kolme, taloudessa kaksi ja tekniikassa neljä

henkilöä. Vakinaisen henkilöstön lisänä käytetään ostopalveluita

sekä freelancereitä. (Ks. tarkemmin liite 2.)
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3. Tiivistelmä jatkotoimenpiteistä, mikäli hanke päätetään toteuttaa

Puitesopimuksen hyväksyminen 

Säätiön uudisrakennukselle myöntämän avustuksen ehtona on,

että hankkeen toteutuksesta sovitaan puitesopimuksella Helsingin

kaupungin, KOY Kaapelitalon, Tanssin talo ry:n sekä valtion, Jane

ja Aatos Erkon säätiön sekä muiden keskeisten rahoittajien

kanssa. Lähtökohtana oli, että puitesopimus tulee tehdä vuoden

2015 loppuun mennessä, ellei muuta sovita. 

Säätiön ja osapuolten välisessä puitesopimuksessa tulee

määritellä seuraavat asiat: 

- uudisrakennuksen budjetti ja rahoitus

- uudisrakennuksen suunnitteluprosessi

- uudisrakennuksen omistussuhteet

- raken tamisen va iheet ja pääp i i ree t , ta rkemp i

päätöksenteko ja valvonta kussakin vaiheessa

- ta ke e t s i l l e , e t t ä uu d i s ra ke nnu s ta k äy te tää n

kokonaisuudessaan tanssitoimintaan ml. sitä tukeva

toiminta

- Takeet toiminnan riittävästä jatkorahoituksesta

- Yhteistoiminnan muut menettelysäännöt ml. ketkä

käyttävät tanssitahojen päätäntävaltaa tilojen valmistuttua

- avustuksen tarkempi allokointi ja maksatuksen vaiheet,

jotka sidotaan hankkeen etenemiseen

- avustuksen palautusmekanismi, jos sopimusta rikotaan.

Avustuksen maksu edellyttää, että säätiön hallitus on puite-

sopimuksen hyväksynyt. 

Osapuolet laativat päätöksentekoa varten puitesopimuksen

loppuvuoden 2015 aikana. 

Lahjoituksen ja rakentamisen avustuksen vastaanottaminen
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Työryhmä esittää, että Jane & Aatos Erkon säätiön avustus sekä

valtion rahoitusosuus annetaan molemmat avustuksensa

He ls ing in kaupung i l l e käy te t t äväks i Tanss in ta lon

uudisrakennuksen toteuttamisen rahoittamiseen. Kaupunki

sijoittaa Kaapelitalon sidotun vapaan pääoman rahastoon

uudisrakennuttamisen edellyttämän kokonaispääoman, mikä

sisältää kaupungin ja valtion 6 000 000 euron suuruiset osuudet.4

Tällä pääomalla Kaapelitalo toteuttaa uudisrakennuksen. Tähän

menettelytapaan ei veroasiantuntijoiden mukaan liity sellaisia

tulkintakysymyksiä, joista olisi tarkoituksenmukaista hakea

Verohallinnolta ennakko-ratkaisua.

Uudisrakennuksen rakennusaikataulu ja valtion talousarvio

määrittelevät aikataulun, jolla säätiön ja valtion avustukset ja

kaupungin rahoitusosuus sijoitetaan yhtiöön. Maksatusaikataulu

tarkentuu osin hankesuunnitteluvaiheessa ja lopullisesti hank-

keeseen liittyvän kaavamuutoksen saatua lainvoiman. Valtion

osalta rakentamisavustus myönnetään jälkirahoitteisena kuitenkin

vähintään 1 000 000 euroa vuodessa. 

KOY Kaapelitalon sidotun vapaan pääoman rahastoon ei sijoiteta

talon irtaimiston ja esitysteknisen kaluston hankintaosuutta, vaan

tämä osuus säätiölahjoituksesta annetaan avustuksena yhdis-

tykselle. 

Hankekaavan aikataulu

Kaavamuutos toteutetaan ns. hankekaavana, jo l lo in

kaavamuutosprosessi voidaan käynnistää hankesuunnittelun

loppuvaiheessa. Kaavamuutoksen edellyttämä osallistumis- ja

arviointisuunnitelma (OAS) sekä kaavaluonnos laitetaan

nähtäville vasta, kun hankesuunnittelussa on löydetty lopullinen

suunnitteluratkaisu.

Aikataulu

Työryhmä esittää hankkeen toteutusaikatauluksi (ks. tark. liite 1):

- puitesopimuksen laatiminen ja hyväksyminen: loppuvuosi

2015

- hankesuunnittelun käynnistyminen: alkuvuosi 2016

4 Valton rahoituksen edellytyksenä on, etä eduskunta osoitaa valton talousarvioon tarvitavan määrärahan. 

Kaupungin osalta edellytyksenä on, etä kaupunginhallitus/-valtuuston kohdentaa KOY Kaapelitalolle 

uudisrakennuksen toteutamisen edellytämän määrärahan. 
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- hankesuunnittelu valmis: syksy 2016

- kaavoituksen käynnistys / OAS: loppuvuosi 2016

- kaava vahvistettu: syksy 2017

- rakennuslupa- ja -suunnitteluprosessi: 2017-2018

- rakennuslupa: alkuvuonna 2018

- rakentaminen: 2018-2019

- toiminnan käynnistyminen: alkuvuosi 2020

Mahdollinen kaavavalitus voi viivästyttää rakennushankkeen

alkamista jopa kolme vuotta.

Rakentaminen

KOY Kaapelitalo toimii hankesuunnitelman, uudisrakennuksen

sekä peruskorjauksen toteuttajana. 

Hankesuunnitteluun osallistuvat suunnittelun kannalta olennaiset

t a h o t . Kaapelitalo vastaa uudisrakentamisesta ja perus-

korjauksesta. Suunnitelmien, aikataulujen ja toteutuspäätösten

osalta noudatetaan KOY Kaapelitalon normaalia toimintamallia,

jossa rakennuttaja ja käyttäjä toteuttavat hankkeen tiiviissä

yhteistyössä. Näin varmistetaan se, että tuleva tila palvelee

käyttäjää, ja tila toimintoineen asettuu osaksi Kaapelitehtaan

kokonaisuutta.

Tanssin talon rakentaminen toteutetaan siten, että ensimmäisenä

aloitetaan uudisrakentaminen. Peruskorjauksen tarkempi

vaiheistus määritellään tarkemmin hankesuunnitteluvaiheessa.

Tavoitteena on, että hanke toteutetaan siten, että molemmat

vaiheet – rakentaminen ja peruskorjaus – valmistuvat yhtä aikaa.

Kaapelitehtaan nykyisille toimijoille aiheutuvat häiriöt pyritään

pitämään mahdollisimman vähäisenä. 

Yhdistyksen rahoitustarve suunnitteluvaiheessa

Tanssin talo ry. tulee tarvitsemaan suunnittelukauden 2016-2019

käyttötaloudelleen tukirahoitusta, jotta Tanssin talon toiminta

käynnistyy tilojen valmistuttua. Tämä tulee päätettäväksi osana

Tanssin talo -hankkeen toteuttamista. Lisäksi yhdistys sitoutuu
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h a k e m a a n m u i d e n r a h o i t t a j a t a h o j e n a v u s t u k s i a

suunnitteluvaiheen käyttömenojen kattamiseksi.

Tanssin talon organisoituminen

Työryhmässä on sovittu, että Tanssin talo ry rekisteröityy

toiminnastaan arvonlisäverovelvolliseksi jo hankesuunnittelun

alkaessa. Muutoin suunnittelun ja rakentamisen alv:t eivät ole

vähennyskelpoisia.

Tanssin talo ry. valmistelee Tanssin talon tulevan hallinto- ja

päätöksentekomall in hankesuunnitteluvaiheen aikana.

Tavoitteena on löytää ratkaisu, joka takaa jatkossakin tanssin

kentän vaikutusvallan Tanssin talon toiminnassa ja samalla

tarkoituksenmukaisen ja vakaan taloudellisen toiminnan.

Hankesuunnitelmassa sovittavat asiat 

- Kaupungin ja valtion uudisrakennuksen rahoitusosuuksien

maksuvaiheet

- Hankkeeseen liittyvien maankäyttövaihtoehtojen tarkempi

tarkastelu ja Tanssin talon muut mahdolliset sijainnit KOY

Kaapelitalon yhteydessä sekä kiinteistön hankkeen

yhteydessä laajentuvalla tontilla 

- Tarveselvitysvaiheessa osin auki jääneen kaavamuutoksen

pysäköintivaatimuksen täyttäminen 

- Rakentamisen ja peruskorjauksen tarkemmat vaiheet

- Kaapelitalon peruskorjattavan osan vuokrataso ja

erityisesti korjauskustannuksen vuokravaikutus

- Uudisrakennuksen ja peruskorjattujen tilojen vuokraaminen

Tanssin talo ry:lle

- Tanssin talon tuleva hallinto- ja päätöksentekomalli
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Loppuraportin liitteet: 

Liite 1. Tanssin talo - Aikataulu
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2020 (2
2)

2021 (
23)

2022 (2
4)

2023 (2
5)

Vaiheiden toteutuminen riippuu mahdollisista kaavavalituksista.Tanssin talo  – Aikataulu 

*Hallinto-, markkinointi- ja viestintä- sekä ohjelmistosuunnittelu, myyntiprosessien 
kehittäminen, kumppanuuksien neuvottelut

2015 2016 2017 2018 (20) 2019 (21)
Pohjustus
Työryhmätyöskentely
Puitesopimuksen hyväksyminen 2kk

Hankesuunnitelu ja kaavamuutos
Rakennuttajakonsultin valinta 3 kk
Hankesuunnitelma 9 kk
Kaavamuutos 9-12 kk (-36 kk)

Rakentaminen ja peruskorjaus
Rakennuslupaprosessi 4 kk
Urakkakilpailu 6 kk

Uudisrakennuksen rakentaminen 18 kk
Peruskorjaus 12 kk

Toiminta 
Suunnittelu * 

Ohjelmistokaudet, kiertuetoiminta 
Uudisrakennuksen toiminta 
Pikku- ja harjoitussalin toiminta 
Harjoitustilapankki TOIMINTA MUISSA TILOISSA

TOIMINTA MUISSA TILOISSA

TOIMINTA MUISSA TILOISSA
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TERO SAARINEN COMPANYN VIENTIVALMENNUSOHJELMAN TARKENNETTU AIKATAULU 
 
 
 
WORKSHOP 1-2: 
Aika: 2.9.2015 klo 10.00-17.00 
Paikka: Hotelli Glo Art, Lönnrotinkatu 29, Helsinki 
 
Taiteilijan ja managerin välinen yhteistyö (klo 10.00-13.00) 
Workshopissa käydään läpi taiteilijan ja managerin välisen tuloksellisen yhteistyön edellytykset ja haetaan 
vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: Millaista koulutusta, kokemusta, motivaatiota ja erityisosaamista 
kansainvälisillä markkinoilla menestyminen edellyttää toimijoilta? Mistä osaavia managereja ja tuottajia voi löytää ja 
mikä heitä sitouttaa? Miten agenttien ja muiden välittäjien kanssa toimitaan ja miten he hinnoittelevat palvelunsa? 
 
Brändi ja asemoituminen (klo 14.00-17.00) 
Workshopissa keskitytään substanssin ja erottuvuustekijöiden tunnistamiseen. Miten missio ja arvot suuntaavat 
käytännön toimintaasi? Miten asemoidut suhteessa kansainväliseen kenttään ja kilpailijoihin? Lisäksi syvennytään 
sanallisen ja kuvallisen viestinnän keinoihin ja kanaviin brändin ilmentäjinä, mukaan lukien sosiaalinen media ja muu 
digitaalinen viestintä. 
 
 
 
WORKSHOP 3-4: 
Aika: 9.9.2015 klo 10.00-17.00 
Paikka: Hotelli Glo Art, Lönnrotinkatu 29, Helsinki 
 
Kansainvälinen verkottuminen (klo 10.00-13.00) 
Workshopissa käydään läpi kansainvälisillä markkinoilla toimimisen perusteet: käyttäytymiskulttuurit, erilaisiin 
verkottumistilaisuuksiin valmistautuminen ja jälkityöt, suhteiden luominen ja ylläpito, menestyksekkäät pitchaus- ja 
speed dating -käytännöt sekä taiteilijan ja managerin roolit ja toimintatavat ostajien, agenttien ja kansainvälisen 
median kanssa. Lisäksi identifioidaan toimialan ja osallistujien viennin kannalta keskeisimmät festivaalit, messut ja 
muut viennin platformit sekä perehdytään niiden erityispiirteisiin. Lisäksi tutustutaan esittävien taiteiden 
tukiorganisaatioiden kuten Tanssin tiedotuskeskuksen sekä Suomen ulkomailla toimivien kulttuuri-instituuttien ja 
ulkomaan edustustojen tarjoamiin palveluihin. 
 
Hinnoittelu ja rahoitus (klo 14.00-17.00) 
Esittävän taiteen b-to-b -hinnoitteluun vaikuttavat lukuisat tekijät, joihin workshopissa perehdytään käytännön 
esimerkkien kautta. Miten kustannukset, oma asemoituminen ja ostava taho vaikuttavat hinnoitteluun? 
Kannattaako noudattaa kiinteää vai joustavaa hinnoittelua? Lisäksi tutustutaan erilaisiin yhteistuotantomalleihin 
sekä kansainvälisen toiminnan muihin rahoituskanaviin sekä rahoituksen hakemisen käytäntöihin. 
 
 
WORKSHOP 5-6: 
Aika: 23.9.2015 klo 10.00-17.00 
Paikka: Hotelli Glo Art, Lönnrotinkatu 29, Helsinki 

 
Oman osaamisen tuotteistaminen (klo 10.00-13.00) 
Workshopissa perehdytään erityyppisten ostajien näkökulmaan ja tarpeisiin sekä toimialan erityispiirteisiin. Miten 
esittävää taidetta voi tuotteistaa ja paketoida kansainvälisille markkinoille? Millä argumenteilla sisältöjä kannattaa 
myydä? Lisäksi paneudutaan toimialan rakenteeseen ja erilaisiin ansaintalogiikkoihin sekä käynnissä olevaan 
rakennemuutokseen ja sen mukanaan tuomiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. 
 
Prosessien ja laadun hallinta (klo 14.00-17.00) 
Jatkuvuuteen ja kasvuun tähtäävä kansainvälinen toiminta edellyttää toiminnan prosessien hiomista laadukkaiksi ja 
kustannustehokkaiksi myös teknisen tuotannon, logistiikan, lupien ja muiden järjestelyiden osalta. Workshopissa 
käydään läpi käytännön vinkkejä sekä prosessien hallinnan tekniikoita, joista on hyötyä toiminnan ja 
organisaatioiden kokonaisvaltaisessa kehittämisessä. 
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OSALLISTUJALUETTELO 
 
 
Nimi Tehtävä Ryhmä 
Baric, Maria taiteellinen johtaja Maria Baric Company 
Granlund, Nea tuottaja Companía Kaari & Roni Martin 
Hakanpää, Salla nykysirkustaiteilija Zero Gravity Company 
Henriksson, Dan 
Bergroth, Eeva 

teatterinjohtaja 
tuottaja 

Klockriketeatern 

Iduozee, Ima tanssija-koreografi   
Karppinen, Sanja tuottaja Liisa Pentti + Co 
Knif, Carl 
Ukkola, Ona 

taiteellinen johtaja 
tuottaja 

Carl Knif Company  

Lehmus, Jarkko taiteellinen johtaja JoJo- Oulun tanssin keskus 
Pyykkönen, Marjo vastaava tuottaja Arja Raatikainen & Co 
Saksala, Helmi vastaava tuottaja Alpo Aaltokoski Company 
Silvennoinen, Antti 
Berghäll, Salli 

taiteellinen johtaja 
tuottaja 

Wusheng Company 

 
 
 
VALMENTAJAT 
 
 

 
 
Iiris Autio 
Toiminnanjohtaja 
 
Tuottaja-manageri Iiris Autio valmistui valtiotieteen maisteriksi Helsingin yliopistosta vuonna 1992, jonka jälkeen 
hän on toiminut erilaisissa nykytanssin markkinointiin, tuottamiseen ja tiedotukseen liittyvissä tehtävissä. Vuonna 
2001 Autio toimi Lontoossa suomalaista nykytanssia esitelleen Race to the Finnish -sesongin tanssimanagerina. 
Työnsä ohessa Autio suoritti Master of Arts -tutkinnon taidejohtamisessa Lontoon City Universityssä. 
 
Tero Saarinen Companyn vastaavana tuottajana ja ryhmän toiminnanjohtajana hän on toiminut vuodesta 2001. 
Työnsä ohella hän on toiminut asiantuntijana mm. lukuisissa opetus- ja kulttuuriministeriön, ulkoministeriön ja työ- 
ja elinkeinoministeriön kulttuurivientiä käsittelevissä työryhmissä sekä Tekesin Vapaa-ajan palvelut –ohjelman 
johtoryhmässä. 
 
Ohjelmasisällöistä vastaava Iiris Autio on luennoinut kulttuurin vientiin ja tuotteistukseen liittyvistä aiheista 2000-
luvun alusta lähtien yliopistoissa, ammattikorkeakoulujen vientivalmennus- ja tuottajakoulutusohjelmissa, 
Kansainvälisen kaupan koulutuskeskus Fintrassa, Music Finlandin Lentoon! -ohjelmassa sekä lukuisissa 
seminaareissa  koti- ja ulkomailla.  
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Tero Saarinen 
Taiteellinen johtaja 
 
Tero Saarinen on tehnyt merkittävän kansainvälisen uran sekä tanssijana että koreografina. Hän on luonut yli 40 
kantaesitystä. Oman ryhmän Saarinen perusti vuonna 1996 koreografisen näkemyksensä välineeksi. Tero Saarinen 
Company on esiintynyt merkittävillä näyttämöillä noin 40 maassa kaikissa maanosissa. Lisäksi ryhmän toimintaan 
kuuluvat myös kansainvälinen opetustoiminta ja yhteisölliset hankkeet.  
 

Tero Saarinen Companyn ja Suomen Kansallisbaletin lisäksi Saarisen teoksia on esitetty myös johtavien ulkomaisten 
ryhmien – kuten NDT:n, Batsheva Dance Companyn, Lyon Opéra Balletin -  ohjelmistoissa.   
 
Saarinen on saanut lukuisia tunnustuksia taiteellisesta työstään sekä kotimaassa että ulkomailla. Hän on myös 
kansainvälisesti kysytty opettaja ja mentori niin tanssijana, koreografina kuin taiteellisena johtajanakin.  
 
 
 
 

 
 
Johanna Rajamäki 
Myyntipäällikkö 
 
Johanna Rajamäki aloitti Tero Saarinen Companyn kiertuemyynnistä vastaavana myyntipäällikkönä vuonna 2013. 
Tätä ennen hän toimi maailman johtavan esittävien taiteiden manageritoimiston IMG Artists –agentuurin 
myyntipäällikkönä Lontoossa. Siellä hän vastasi mm. Gallim Dance, Les Ballets Trockadero de Monte Carlo, Ballet 
Black, LA Dance Project ja Ballet Hispanico -ryhmien sekä koreografi Colin Dunnen kiertuemyynnistä. 
 
Lisäksi Rajamäki on työskennellyt mm. Dancers’ Career Development ja Shape Arts –järjestöissä, 
Teatterikorkeakoulussa sekä tv- ja elokuvatuotantojen parissa. Johanna valmistui kulttuurituottajaksi 
Humanistisesta ammattikorkeakoulusta vuonna 2004 sekä suoritti taidejohtamisen ja kulttuuripolitiikan Master of 
Arts -tutkinnon London City Universityssa vuonna 2007. 
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Terhi Mikkonen 
Markkinointi- ja viestintäpäällikkö 
 
Terhi Mikkonen valmistui maisteriksi Helsingin kauppakorkeakoulusta vuonna 2002 pääaineenaan markkinointi. 
Lopputyössään hän käsitteli taidetanssiorganisaatioiden toimintaedellytysten kehittämistä verkostoitumisen ja 
markkinoinnin keinoin.  
 
Opintojensa ohella Mikkonen toimi useissa kulttuurialan projekteissa, muun muassa Tero Saarinen Companyssa ja 
Taidemuseo Tennispalatsissa. Vuosina 2002–2007 hän työskenteli projektipäällikkönä mainos- ja viestintätoimisto 
RNO Finlandissa, asiakkainaan sekä tunnettuja kaupallisia brändejä että yleishyödyllisiä yhteisöjä. Maaliskuussa 
2007 Mikkonen palasi Tero Saarinen Companyyn markkinointi- ja viestintäpäälliköksi.  
 
Markkinointi- ja viestintäpäällikkö Terhi Mikkonen on vieraillut luennoitsijana Sibelius-Akatemiassa ja Helsingin 
Yliopistossa sekä lukuisissa seminaareissa.  
 
 
 
 

 
 
Maiju Lempinen 
Tuotantopäällikkö 
 
Maiju Lempinen valmistui Jyväskylän yliopiston Musiikin laitokselta filosofian maisteriksi vuonna 2010, 
pääaineenaan musiikkitiede. Opiskelujensa ohella hän toimi tuotantoassistenttina Operettiteatteri Bravo!:ssa, 
kirjoitti kulttuuriaiheisia artikkeleita sekä työskenteli erilaisissa asiakaspalvelutehtävissä.  
 
Lempinen on vastannut Tero Saarinen Companyn kansainvälisistä ja kotimaisista kiertuetuotannosta vuodesta 2010 
saakka, jona aikana hän on hoitanut ryhmän logistisia ja tuotantojärjestelyitä yli 15 maassa neljässä maanosassa. 
Lisäksi Lempinen vastaa myös ryhmän taloushallinnosta. 
 
 
Kiitokset:  
Opetus- ja kulttuuriministeriö 
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Kuva: Pekka Mykkänen 
 

Tanssin päivänä 29.4. koko Kaapeli tanssii 
 
Kaapelin tanssin päivä tarjoaa 29.4. monipuolisia tanssielämyksiä aamusta aina iltaan asti. 
Luvassa on jopa viiden nykytanssiteoksen esitykset, avoimia ovia ja harjoituksia, kehonhuoltoa 
sekä puvustokirppis. Yhden päivän aikana on koettavissa se, mitä Tanssin talo voisi olla vuoden 
jokaisena päivänä. Tule nauttimaan tanssin tunnelmasta vapun kynnyksellä – useisiin tapahtumiin 
on vapaa pääsy! 
 
Kaapelitehtaalla toimivat tanssiryhmät, järjestöt, tanssikoulut ja studiot sekä museo ovat koonneet 
yhteen tanssin tarjontaansa Kansainvälisen tanssin päivän kunniaksi 29.4. Yhdessä halutaan tehdä 
näkyväksi millainen tanssialan osaamiskeskus Kaapeli jo nyt on. 
 
Tanssin päivänä Kaapelilla nähdään jopa viisi nykytanssiteosta; Zodiakin kaksoisensi-illassa Masi Tiitan ja 
Hanna Ahdin Flute sekä Liisa Pentti +Co:n WDMSNLCA - Why Does My Sister Not Like Contemporary Art?.  
Illan kaksi muuta esitystä ovat Kekäläinen & Companyn DIVA VULVA - Keho kapitalismin symbolina sekä 
Glims & Glomsin kahden teoksen ilta, jossa nähdään koreografi Tuomo Railon inhimillisyyden 
ulottuvuuksia käsittelevän trilogian kaksi ensimmäistä osaa, Arka paikka (2011) ja Aikojen lopun kvartetto 
(2013). 
 
Illan esitysten lisäksi Kaapelin tanssin päivä tarjoaa runsaasti oheisohjelmaa; Aamun voi aloittaa erityisesti 
toimistotyöläisille suunnatulla Zodiakin kehonhuoltotunnilla (klo 8.30–9.30). Päivällä voi pistäytyä 
Tanssin Tiedotuskeskuksen uudessa toimistossa (klo 14–18), tehdä löytöjä Tanssiteatteri 
Hurjaruuthin puvustokirppiksellä (klo 16–18), seurata Balanssi Studioiden (klo 18–19 ja 19–20) ja 
Tamara Rasmussen Opiston avoimia harjoituksia (klo 16–20) tai vierailla Teatterimuseossa, joka 
esittelee myös tanssin historiaa ja taustoja (avoimet ovet klo 16–20). 
 
Kaapelin tanssin päivän järjestävät yhteistyössä Tanssin talo ry, Tanssin Tiedotuskeskus, Zodiak – Uuden 
tanssin keskus ja Glims & Gloms. Ohjelmaa tarjoavat Tanssin talo, Tanssin Tiedotuskeskus, Zodiak, Glims & 
Gloms, K&C Kekäläinen & Company, Balanssi Studiot, Tanssiteatteri Hurjaruuth, Tamara Rasmussen 
Opisto ja Teatterimuseo. 
 

Tervetuloa! 
 

Facebook: Kaapelin tanssin päivä 29.4.2015 – www.danceinfo.fi/ajankohtaista/uutiset 
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S U O M E N  T E A T T E R I T  R Y
MERITULLINKATU 33 G 2 00170 HELSINKI

(09) 2511 2150 info@suomenteatterit.fi

Lausunto Tanssin Talon puolesta 17.8.2015 

Tanssin Talo turvaa tanssin saatavuuden ja 
saavutettavuuden eri yleisöille  

 
Suomen Teatterit ry on valtakunnallinen teattereiden etua ajava organisaatio, jolla on 51 
jäsenteatteria eri puolilla Suomea. Jäseninä on kaupunginteattereita, pienempiä 
ammattiteattereita, nukketeattereita, lastenteattereita, tanssiteattereita, ruotsinkielisiä 
näyttämöitä sekä Suomen Kansallisteatteri.  
 
Suomen Teatterit ry haluaa ilmaista voimakkaasti tukensa Tanssin Talolle. Tanssin Talo tulee 
tekemään Suomen oloissa poikkeuksellisen vahvaa toimintaa saatavuuden ja saavutettavuuden 
edistämiseksi, jolloin uusilla yleisöillä on mahdollisuus päästä käsiksi korkeatasoiseen tanssiin. !
 
Tanssin Talon myötä jo olemassa olevat resurssit ovat paremmin yhteisessä käytössä 
valtakunnallisesti, sillä talo kokoaa yhteen koko tanssin kentän voiman, niin ammattilaiset kuin 
harrastajat.!Tanssin Talo edustaa myös uudenlaista toimintamallia vos-teatteritoimijoiden rinnalla 
ja yhteistyössä niiden kanssa, missä se ilman vakituista ensemblea on ketterä verkostotoimija, 
jonka taidesisällöt tulevat suoraan tanssin kentältä. 
 
Tanssin Talo vastaa hyvin tanssialan voimakkaan positiivisen kehityksen myötä syntyneisiin 
tarpeisiin. Tanssin Talo työllistää sekä turvaa alan kehityksen jatkumisen ja resurssien järkevän 
käytön niin tanssitaiteen tekijöiden kuin laajojen yleisöiden tarpeisiin.  
 
Helsingissä 17.8.2015 
 
Tommi Saarikivi    Lasse Eskonen 
Toimitusjohtaja, Suomen Teatterit ry  Puheenjohtaja, Suomen Teatterit ry !

 
Suomen Teatterit ry (STEFI) on suomalaisten ammattiteattereiden 

edunvalvonta- ja työnantajajärjestö, joka työskentelee jäsenteattereiden toimintaedellytysten 
turvaamiseksi ja hyvän teatterin tekemisen mahdollistamiseksi Suomessa. 
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         KANNANOTTO&TANSSIN&TALON&PUOLESTA&
& & & & & & & & & 11.8.2015&
&
&
& Alan%toimintaedellytysten%säilymiseksi,%lisäämiseksi%ja%kehittämiseksi%Tanssin%talo%ry:n%rahoitus%tulee%turvata.%%%

&

Suomen&tanssioppilaitosten&liitto&STOPP&ry&(myöhemmin&STOPP)&on&Tanssin&talo&ry:n&jäsenyhteisö.&STOPPin&

toiminnan&piirissä&on&yli&80&tanssioppilaitosta&ympäri&maan,&joissa&järjestetään&tanssin&taiteen&perusopetusta.&

Tanssin&talo&ry&on&STOPPille&tärkeä&yhteistyökumppani&ja&yhdysside&alan&erilaisten&toimijoiden&välillä&

valtakunnallisesti.&Tanssin&talon&toiminta&on&enemmän&kuin&fyysinen&rakennus,&se&on&alaa&ympäri&maan&kokoava&

taho,&jonka&estradille&on&mahdollista&päästä&esiintymään&niin&tanssin&harrastajien&kuin&alan&ammattilaisten.&Se&

lisää&vuorovaikutusta&eri&tasojen&välillä&ja&on&sekä&konkreettinen&kohtaamispaikka,&että&maanlaajuinen&verkosto&

ja&alan&arvostusta&ja&tunnettuutta&lisäävä&taho.&Tanssin&talolla&on&myös&laajasti&työllistävä&vaikutus&alalla&ja&se&

mahdollistaa&alan&ammattilaisille&ja&yhteisöille&valtakunnallisen&verkostoitumisen&ja&kontaktien&luonnin&ympäri&

maan.&Tanssialalla&on&viimeisten&vuosikymmenten&hurjan&kehityksen&myötä&kasvava&tarve&sille,&että&alan&

tarpeisiin&tuotetaan&uusia&toimintamalleja.&Sillä&turvataan&niin&työllistymistä,&alan&kehityksen&jatkumista&kuin&

sitäkin,&ettei&jo&alalle&suunnatut&resurssit&valu&hukkaan.&&

&

&

Helsingissä&11.8.2015&

&
Sanna&Meska&
Toiminnanjohtaja&
&

Minna&Palokangas&
Puheenjohtaja&&
&
Suomen&tanssioppilaitosten&liitto&STOPP&ry&
&
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Taiketiedote 29.9.2015 
  
Esittävien taiteiden toimikunta tukee Tanssin taloa 
  
Esittävien taiteiden toimikunta toivoo valtion osallistuvan sekä Tanssin talon 
investointikustannuksien että Tanssin talon vuotuisten käyttömenojen rahoitukseen sen 
kokonaisuutta tukevalla, riittävällä tavalla. 
  
Toimikunta katsoo, että ollakseen sekä taiteellisesti mielenkiintoinen että laajalle yleisölle 
helposti saavutettava, on Tanssin talon oltava kaupungin teettämän tarveselvityksen ja 
Tanssin talo ry:n laatiman liiketoimintasuunnitelman laajuinen. Toimintakykyinen 
kokonaisuus Kaapelitehtaalla edellyttää valtiolta ja Helsingin kaupungilta riittävää 
satsausta investoinnin lisäksi myös talon toimintaan. Tanssitaide on Helsingissä ja koko 
maan tasolla vieläkin infrastruktuuriltaan alikehittynyt. Tanssin talo voi, mikäli se toteutuu 
esitetyssä laajuudessa, merkittävästi nostaa tanssitaiteen arvostusta, tunnettuutta ja 
saavutettavuutta. Tanssin talo on yhdistänyt vahvasti kasvavaa tanssitaiteen kenttää. Se 
tarjoaa myös yhteistyön mahdollisuuksia kaikelle esittävälle taiteelle. 
  
Tanssin talo yhdistys on jo vuosia tehnyt työtä asianmukaisen ja kilpailukykyisen 
esitystilakokonaisuuden saamiseksi tanssitaiteen ja laajemmin tanssikulttuurin 
tapahtumille Helsinkiin. Tanssin taloa on edistetty ottaen huomioon Helsinki kulttuuria, 
matkailusisältöjä ja hyvinvointia tarjoavana toimintaympäristönä ja se pyrkii täyttämään 
tanssikulttuurin erilaisia tarpeita, kansainvälisten tuotantojen edellytyksiä ja yleisön toiveita 
aktiiviseen osallisuuteen. Tanssin talon liiketoimintasuunnitelma rakentuu 
vierailuteatterikonseptin varaan, jossa esitysten sisällöt tuottavat tanssin kentän toimijat. 
Taidelaitokseksi Tanssin talosta on tarkoitus tulla kustannustehokas  talo rahoittaa 
toimintansa puoleksi oman toimintansa tuotoilla. 
                                                                      
Tanssin talon suunnittelussa on korostunut kunnianhimoinen toiminta koko Suomen 
alueella. Tanssin talo ry. on jo menestyksellisesti aloittanut esitystoiminnan tuottamisen 
sekä Helsinkiin että muualle Suomeen. Se tarjoaa jo nyt ammatillista tukea tanssin alan 
toimijoille. Yhdistys on kyennyt vakuuttamaan yksityisen puolen rahoittajia 
toimintakonseptistaan  Suomen Kulttuurirahasto on tukenut yhdistyksen toimintaa koko 
sen olemassa olon ajan ja Jane ja Aatos Erkon säätiö on lahjoittanut hankkeen 
uudisrakennussuunnitelmaan 15 miljoonaa euroa. Myös EU on tukenut hanketta. 
  
Esittävien taiteiden toimikunta toivoo, että valtio löytää keinon tukea Tanssin talon 
toimintaa jo ensi vuonna. 
  
Puheenjohtaja 
Yrjö Juhani Renvall, ohjaaja, käsikirjoittaja, Tampere 
Varapuheenjohtaja 
Martina Linder, sirkuskoulun johtaja, Helsinki 
Jäsenet 
Dan Henriksson, teatterinjohtaja, Helsinki 
JuhaPekka Hotinen, dramaturgi, ohjaaja, Helsinki 
Eeva Kauppinen, kulttuuritoimittaja, Oulu 
Minna Leino, dramaturgi, Helsinki 
Riku Lievonen, tuottaja, Helsinki 



Antti Mattila, lavastaja, Helsinki 
Kirsi Monni, tanssitaiteen professori, Helsinki 
Tuomo Railo, tanssitaiteilija, taiteellinen johtaja, Espoo 
Tanjalotta Räikkä, näyttelijä, Tampere 
Jukka Virtala, näyttämötaiteilija, kouluttaja, Suonenjoki 
  
Lisätietoja: 
Tuomo Railo, tuomo.railo@glimsgloms.com 
  
  
Esittävien taiteiden toimikunta  on yksi Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) 
asiantuntijaelimistä. Se päättää vertaisarviointiin perustuvista taiteilijoille, taiteilijaryhmille 
ja yhteisöille myönnettävistä apurahoista ja palkinnoista. Esittävien taiteiden toimikunnan 
yhteydessä on näyttämötaiteen jaosto, performanssi ja esitystaiteen jaosto, tanssitaiteen 
jaosto ja sirkustaiteen jaosto, jotka vertaisarvioivat oman alansa hakemuksia ja 
valmistelevat niistä tehtäviä päätöksiä. 

mailto:tuomo.railo@glimsgloms.com
http://www.taike.fi/fi/web/tanssitaide/esittavien-taiteiden-toimikunta
http://www.taike.fi/fi/etusivu
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Taiteen edistämiskeskus Vuorikatu 24 p. 0295 330 700  
  PL 185 taike-kirjaamo@minedu.fi 
Y-tunnus 0245872-8-027 00101 Helsinki www.taike.fi 

 
 
   
Taideneuvosto 
Vuorikatu 24  
00101 HELSINKI 
  
 
 
Viite   
 
Asia Taideneuvosto puoltaa Tanssin talo -hanketta 
 

 
Taideneuvosto katsoo, että Tanssin talo ry:n onnistuminen yksityisen rahoittajan 
huomattavalla sitouttamisella hankkeen eteenpäin viemiseksi on kulttuuripoliittisesti 
merkittävä saavutus. Avaus nostaa esiin yksityisen ja julkisen rahoituksen 
yhteismallin tavalla, joka luo suuntaa myös tulevalle taiteen ja kulttuurin rahoitukselle.  
Taideneuvosto katsoo, että nyt vireillä olevan hankkeen raukeaminen vaarantaisi 
vastaavat merkittävät yhteisrahoitushankkeet tulevaisuudessa. 
 
Taideneuvosto pitää tärkeänä, että työtä tavoitteen toteuttamiseksi jatketaan siten, 
että myös talon toiminta saadaan turvattua. Toiminnan rahoituksen on oltava 
kestävällä pohjalla ennen kuin lopullinen päätös talon rakentamisesta tehdään. 
 
Taideneuvosto kannattaa hankkeen jatkamista ja toivoo, että toiminnan rahoitus 
ratkaistaan siten, että historiallisesti merkittävä säätiölahjoitus ei raukea ja hankkeen 
tavoitteet tanssin alan kehitykselle toteutuvat. 
 
 
 
Taideneuvosto 
 
Tiina Rosenberg 
Jaakko Kuusisto 
Pauliina Feodoroff 
Eija-Liisa Ahtila 
Heikki Marila 
Alfonso Padilla 
Piia Rantala-Korhonen 
Saara Tiuraniemi 
Antti Tuuri 
 
 
 



       2 (2) 
   

  

 
 
Taideneuvosto on opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelin taidepoliittisissa 
linjauksissa. Se päättää valtion taidetoimikuntien toimialoista, nimistä ja määristä 
sekä nimeää valtion ja alueellisten taidetoimikuntien jäsenet kaksivuotiskausittain 
 
 
Lisätietoja:  
Taideneuvoston puheenjohtaja, professori Tiina Rosenberg, 
tiina.rosenberg@teater.su.se 
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Kansalaistori to 29.10. klo 14.0015.00 
Käsikirjoitus 
 
Tirehtööri/juontaja: Simo Heiskanen 
 

1. Esitys: Bad Ass Brass Band + seinien muodostus 
Musiikki: Oma biisi: Suitsutus 
Tekniikka: akustisena, ei erityistarpeita 
Esiintyjät: Antero Priha, Erno Haukkala, Jan Wälchli, Janne Masalin, Sande 
Vettenranta 
Kesto: 510min 
 

2. Esitys: Helsingin Tanssiopisto: EKluokka Silmut 1013v. 
Musiikki: Rinneradio 
Tekniikka: Musiikki tulee nauhalta 
Esiintyjät: Erikoiskoulutusryhmä Silmut 1013v. opettaja Elli Laukkanen 
Kesto: noin 3min. 
Biisin aloitus: 
 

3. Esitys: Glims & Gloms Ote teoksesta Omnipotens 
Musiikki: Tom Waits - Top of The Hill 
Tekniikka: musa toimitettu 
Esiintyjät: Jori Kaksonen, Tuomo Railo, Sakari Saikkonen, Mirva Väänänen 
Kesto: 3:40 
Biisin aloitus: 
 

4. Esitys: Willman dance company Pitääks sun aina (ote) 
Musiikki: Kari Rydman: Elämä on kaunis 
Tekniikka: nauhalta 
Esiintyjät: Marjaterttu Willman ja Aapo Siikala 
Kesto: 3,30min 
Biisin aloitus: Esitys alkaa lyhyellä hiljaisuudella, jonka jälkeen musiikki päälle. 
 

5. Esitys: Rakkaus on villilintu, Seija Salo 
Musiikki: Georges Bizet: Carmen 
Tekniikka: Musiikki nauhalta. Esiintyjän toive että musiikki pitää tulla tarpeeksi 
kovalla. Alussa odotetaan että musiikki ei lähde liian aikaisin liikkeelle. 
Esiintyjät: Seija Salo (pitkän linjan tanssinharrastaja) 
Kesto: 4min 
Biisin aloitus: Tanssija lavalle aloitusasentoon – musiikki päälle 
 

6. Esitys: Markku Lepistö ja Pekka Lehti + Kaari  
Musiikki: 
Tekniikka: 
Esiintyjät: Harmonikkataiteilja Markku Lepistö & Kontrabasisti Pekka Lehti 
Kesto: 
Biisin aloitus: 
 
 



7. Esitys: Petri Kekoni Company soolo tai duetto nonlinear teoksesta Valkoisen 
laatan duetto" teoksesta Non Linear 
Musiikki: Antti Nykyri 
Tekniikka: musiikki nauhalta 
Esiintyjät: Meeri Altmets, Tuomas Mikkola 
Kesto: 57 minuuttia 
Biisin aloitus: 
 

8. Esitys: Anette Åkerlund trio esittää: Juerga por tangos (lausutaan huerga) 
Musiikki: Tangos, säv.san.trad., sov. bändi 
Esiintyjät: Anette Åkerlund, laulu ja tanssi, Juho Koskimies, kitara, Javier Sanchéz 
Pérez, kontrabasso 
Kesto: 5min 
Tekniikka: Laulumikki ja mikkistandi, kitaralle mikki ja mikkistandi (kitaristi istuu 
tuolilla), Kontrabassolle mikki. HUOM! Kitaristille tuoli (tuo itse musiikkitalolta) 
Biisin aloitus: 
 

9. Esitys: Tamara Rasmussen opisto, impro 
Musiikki: ? Lähettää Tomakselle 
Esiintyjät: 984v. tanssinharrastajia  
Kesto: noin 5min 
Tekniikka: musiikki nauhalta 
Biisin aloitus: lapset menevät Simon juonnon aikana lavalle ja rakentavat kehoista 
talon, isommat tanssijat kirjoittavat kehoilla talo. Kun kirjoitus ja talon seinät ovat 
purkautuneet ja lapset aloittaneet impron lähtee musiikki soimaan. 
 

10.Esitys: Alpo Aaltokoski Company: Ote teoksesta ”Huominen” 
Musiikki: Ilman musiikkia! 
Tekniikka: ei mitään 
Esiintyjät: Sinikka Grippenberg 
Kesto: 5min 
Biisin aloitus: Esitys tapahtuu hiljaisuudessa 
 

11.Esitys: Compania Kaari ja Roni Martin esittävät kappaleen Hullun miehen 
hevonen Pentti Saarikosken tekstiin 
Musiikki: Roni Martin, sanat Pentti Saarikoski 
Tekniikka: Live musiikki, soittimet: sähkökitara, akustinen tai sähkökitara, sousafoni, 
pasuuna, trumpetti, laulu. 
Esiintyjät: Roni Martin, Kaari Martin, Erno Haukkala, Samppa Leino, Antero Priha, 
Jukka Orma 
Kesto: 5min 
Biisin aloitus: 
 

12.Esitys: Tero Saarinen company (trio) TSCn tanssija David Scarantino sekä 
ryhmän harjoittelijat Oskari Nyyssölä ja Junichi Takahashi 
Musiikki: Michael Galasso: The Other 
Tekniikka: musiikki toimitettu Tomakselle  
Esiintyjät: David Scarantino, Oskari Nyyssölä ja Junichi Takahashi 
Kesto: 6´11min 



Biisin aloitus: tanssijat lavalle – musiikki soimaan 
 

 
13.Esitys: Alpo Aaltokoski Company: Ote teoksesta ”Aina Joku vie”  

Musiikki: Pérez Prado: Patricia 
Tekniikka: 
Esiintyjät: Tuovi Rantanen, Jouni Majaniemi, Alpo Aaltokoski 
Koreografia: Alpo Aaltokoski 
Kesto: 3min 
Biisin aloitus: 
 

14.Esitys: Jukka Orma Ihmisoikeuksien julistus 
Musiikki: Jukka Orma ja paikalla olevat muusikot 
HUOM! KAIKKI PAIKALLA OLEVAT TANSSIJAT TÄSSÄ VAPAAN IMPRON 
OHJEET: 
Tanssijat (kuka vaan saa osallistua) yhtyvät mukaan liihotellen ympäri 
ihmismuuriseinien luomaa areenaa. 
infernaaliseksi meteliksi paisunut esitys loppuu kuin seinään kun orkesterinjohtaja 
lyö korkealla olevalla kädellänsä merkin alas. Kaikki loppuu, äänet pysähtyy äkisti, 
tanssijat jäävät niille sijoilleen. Syntyneeseen hiljaisuuteen lausutaan yksi painokas 
viimeinen sana (mikä se sitten lieneekin). 
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