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Opetusministeriölle

Opetusministeriö asetti 20.10.2003 työryhmän selvittämään tanssitaiteen aluekeskusten pe-
rustamista. Tavoitteena on tarjota tanssitaidetta koko maassa sekä lisätä tanssitaiteilijoiden
työmahdollisuuksia. Hallitusohjelman ja taide- ja taiteilijapoliittisen periaatepäätöksen mu-
kaan taiteen tulee olla jokaisen saatavilla asuinpaikasta riippumatta.

Toimeksiantonsa mukaisesti työryhmä on kartoittanut sekä jo olemassa että vireillä ole-
via tanssin alueellisia keskuksia, selvittänyt aluekeskusten toimintaan ja rahoitukseen liittyviä
vaihtoehtoja sekä laatinut ministeriölle ehdotuksen tanssin aluekeskusten toiminnan käynnis-
tämisestä.

Työryhmän puheenjohtajaksi opetusministeriö kutsui neuvottelevan virkamiehen Risto
Ruohosen ja varapuheenjohtajaksi ylitarkastaja Katri Santtilan opetusministeriöstä. Työryh-
män jäseniä olivat suunnittelija Jan-Peter Kaiku, tanssitaiteilija Tommi Kitti, tanssitaiteilija
Anja Lappi, toiminnanjohtaja Raija Ojala, puheenjohtaja Jyri Pulkkinen, läänintaiteilija Laura
Pylkkänen, tuotantopäällikkö Sanna Rekola ja puheenjohtaja Marinella Vartiainen. Työryh-
män sihteerinä toimi tuottaja Riitta Aarniokoski-Joenpolvi.

Työryhmän tuli saada työnsä valmiiksi 31.3.2003 mennessä. Työryhmä on kokoontunut
yhteensä viisi kertaa.



Saatuaan työnsä päätökseen työryhmä jättää kunnioittaen muistionsa opetusministeriöl-
le.

Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 2004
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1 Johdanto

Pääministeri Vanhasen hallituksen ohjelma kuvaa 2000-luvun yhteiskuntaa sivistys- ja hyvin-
vointiyhteiskunnaksi, joka korostaa osaamista, tietoa ja luovuutta. Sen arvoihin kuuluvat ih-
misten yhdenvertaisuus, suvaitsevaisuus ja kansainvälisyys. Kansainvälistymisen rinnalla koros-
tetaan myös alueellisuutta ja paikallisuutta. Hallituksen päätavoitteena on kehittää nykyistä
yhteiskuntaa parantamalla työllisyyttä ja vähentämällä työttömyyttä, vahvistamalla peruspal-
veluja ja toimeentuloturvaa sekä tasapainottamalla alueellista kehitystä.

Alueiden kehittäminen on ensisijassa kansallista, mutta EU:n alue- ja rakennepolitiikan
voimavarat tukevat siihen liittyvien tavoitteiden ja strategioiden toteuttamista. Kaikkialla Eu-
roopassa näkemys kulttuurin merkityksestä on muuttunut. Kulttuurin taloudellista ja sosiaa-
lista merkitystä on alettu korostaa perinteisempien merkitysten ohella. Samalla taidetarjonta
ja erilaiset palvelut on alettu nähdä tekijöinä, jotka määrittelevät alueiden ja paikkakuntien
arvostusta, vetovoimaa ja asemaa kulttuurien kohtauspaikkana. Myös yhteistyö alueellisesti,
valtakunnallisesti ja kansainvälisesti on noussut kehittämistyön yhdeksi edellytykseksi.

Tanssin ammattilaisten määrä on kasvanut tuntuvasti lisääntyneen koulutuksen myötä,
mutta alan työpaikat eivät ole lisääntyneet vastaavassa suhteessa. Erityisesti vakinaisten työpaik-
kojen määrä on vähäinen. Suurin osa tanssitaiteilijoista työskentelee freelancerina alan "pätkä-
töissä" ja vapaalla kentällä tai työllistyy muissa ammateissa.

Opetusministeriön tulossuunnitelmaan vuodelle 2004 on asetettu tavoitteeksi tanssin
aluekeskusten toiminnan käynnistäminen. Tarkoituksena on toisaalta lisätä taide- ja kulttuu-
ripalveluiden tasa-arvoista saatavuutta sekä saavutettavuutta ja toisaalta vahvistaa tanssin alan
rakenteita. Jokaisella tulisi asuinpaikasta ja varallisuudesta riippumatta olla mahdollisuus
nauttia laadukkaista taide- ja kulttuuripalveluista. Lisäämällä tanssitaiteen esitystoimintaa eri
puolilla maatamme mahdollistetaan entistä monipuolisempi ja laadukkaampi ohjelmisto ja
sitä kautta kasvatetaan tanssitaiteen katsojamääriä. Toisaalta tukemalla entistä vahvemmin
tuotantotoimintaa ja pitempiaikaisia työsuhteita parannetaan alan työllisyyttä ja vahvistetaan
tanssin alan rakenteita myös muualla kuin pääkaupunkiseudulla.

Tanssin aluekeskusten toiminnan lähtökohtana on yhteistyö. Aluekeskuksilla on mahdol-
lisuus toimia yhdistävänä tekijänä keskeisten taideinstituutioiden, taiteilijoiden, alan asiantun-
tijoiden, taiteen ja tanssin parissa työskentelevien välillä paikallisesti, alueellisesti ja kansainvä-
lisesti. Niiden toiminnan tulisi pitää sisällään oman ammatillisen esitystoiminnan lisäksi yh-
teistuotantoja, vierailu- ja kiertuetoimintaa. Myös mm. residenssitoiminnan kehittäminen,
verkostoituminen kansallisesti ja kansainvälisesti sekä monipuolinen yleisö- ja tiedotustoimin-
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ta tanssin yleisön lisäämiseksi ovat tanssin aluekeskusten toimintamuotoja.
Tanssin aluekeskusten käynnistämisen tulisi tapahtua kahdessa vaiheessa; ensimmäinen

vaihe vuoden 2004 aikana ja täydentävä vaihe vuoden 2005 alussa. Kaikkiaan käynnistämis-
vaiheen tulisi koskea viittä vuotta ja keskusten toiminta arvioida tuona aikana. Perustettavia
aluekeskuksia tulisi olla 3–5 ja valinnan kriteereinä olemassa oleva toiminta, ilmaisuvoimai-
nen ja korkeatasoinen alan osaaminen sekä valtakunnallinen kattavuus.



11

2  Palveluiden saatavuus
ja työllisyys

2.1 Taiteen ja kulttuurin alueellinen kehittäminen

Hallitusohjelman tavoitteena on sivistys- ja hyvinvointiyhteiskunta, joka on sosiaalisesti oi-
keudenmukainen ja alueellisesti tasapainoinen. Lähtökohtana on ajatus, että alueiden menes-
tys tukee koko kansantalouden kasvua ja heijastuu täten koko maahan. Tavoitteen saavutta-
minen edellyttää alueiden osaamisen, yrittäjyyden ja työllisyyden vahvistamista sekä kilpailu-
kykyyn panostamista. Tämä voi tapahtua esimerkiksi tukemalla alueiden omia vahvuuksia ja
kehittämisen omaehtoisuutta.

Palveluiden laatu ja saatavuus on todettu olevan entistä olennaisempi asia alueiden kilpai-
lukyvyn kannalta. Viimeisten vuosien aikana kulttuurin merkitys palveluiden kehittäjänä on
kasvanut, sillä se tuo mukanaan uutta osaamista ja luovuutta. Kulttuuri nähdään kehityste-
kijänä, jonka vaikutukset ovat moninaiset ympäröivässä yhteisössä.

Kulttuurin kehittämisellä on myönteisiä taloudellisia ja työllistäviä vaikutuksia suoraan ja
välillisesti. Kulttuurin taloudellisia vaikutuksia on esitetty erilaisilla panos-tuotos -suhteiden
mittareilla. Esimerkiksi Englannissa esitettiin 1980-luvun lopulla, että jokainen kulttuuriin
sijoitettu punta palautuu takaisin 1,7 -kertaisena. Kulttuuri sekä työllistää että myös tuottaa.
Lisäksi tekijänoikeusalojen taloudellinen merkitys kasvaa kaiken aikaa.

Alueen vetovoimaisuutta voidaan lisätä kulttuuriin panostamalla. Usein esimerkiksi kou-
lutetun ammattityövoiman saaminen edellyttää, että paikkakunnalla tai ainakin lähiseudulla
on tarjolla myös kulttuuripalveluja ja lapsille koulutusmahdollisuuksia. Yksi merkittävä asuk-
kaiden viihtymiseen ja muuttopäätökseen vaikuttava seikka on kulttuuritarjonta - tai sen puu-
te. Alueen kilpailukyky riippuu pitkälti siitä, kuinka innovatiivisen ja oppimiskykyisen toi-
mintaympäristön se pystyy asukkaille ja yrityksille tarjoamaan. Kulttuurin alueellisista vaiku-
tuksista voidaan mainita lisäksi mahdollisuudet, jotka liittyvät alueen sosiaalisten olojen ko-
hentamiseen, osallistumisen lisäämiseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen.

Hallitusohjelman mukaisesti eri hallinnonaloilla on suunnitelmia liittyen palveluiden alu-
eelliseen ja seudulliseen kehittämiseen. Suomen aluekehittämisstrategia 20131 pitää sisällään

1 Suomen aluekehittämisstrategia 2013, Aluekehittämisstrategiatyöryhmän mietintö. Sisäasiainministeriö 2003:10
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ehdotuksen alueiden pitkän tähtäyksen kehittämisestä ja sen peruslinjauksista. Strategian mu-
kaan alueellista kehitystä voidaan vahvistaa vain vahvistamalla monipuolisella ja tehokkaalla
aluepolitiikalla heikoimpien alueiden kehittymistä. Julkisten palveluiden osalta tämä tarkoit-
taa, että niiden tuotantoa tehostetaan hyvän elämän edellytysten turvaamiseksi.

Kulttuuripolitiikan toimialan alueellisen kehittämisen uudet haasteet liittyvät ennen kaik-
kea siihen, miten kulttuuri nähdään laajemmin yhteiskunnallisena, alueellisena ja paikallise-
na voimavarana.

Sisäasiainministeriön koordinoima Aluekeskusohjelmatyö2 on käynnissä noin 30 alueella.
Kulttuurilla katsotaan olevan keskeinen rooli esimerkiksi alueesta muodostettavan mieliku-
van luomisessa, viihtyvyys- ja vetovoimaisuustekijänä, uusien elinkeinotoimintojen luomisessa
ja seudun yritysten toimintaympäristön sekä asukkaiden toiminta- ja asumisympäristön ke-
hittämisessä. Ohjelmien käytännön toteutuksessa kulttuurin merkitys nousee esiin laajemmis-
sa kehittämiskokonaisuuksissa kuten seudullisen yhteistyön vahvistamisessa (imago- ja iden-
titeettikysymykset), seudullisessa markkinoinnissa (kulttuurihistoria ja -perintö, perinteet,
kulttuuritapahtumat), matkailun ja vapaa-ajan kehittämisessä (kulttuurihistoria, kulttuurita-
pahtumat) ja seudullisen palvelurakenteen kehittämisessä (kirjastot, liikunta, muut harrastuk-
set). Kulttuurialan toimijoille ohjelma tarjoaa mahdollisuuden innovaatioverkostojen muo-
dostamiseen ja sitä kautta palveluiden laadun, kannattavuuden ja näkyvyyden parantamiseen.

Opetusministeriön kulttuuri- liikunta- ja nuorisopolitiikan toimialan aluekehittämisen toi-
menpideohjelman3 lähtökohtana on luoda edellytyksiä koulutukselliselle ja kulttuuriselle tasa-
arvolle sekä taiteen alan toimijoiden työllistymiselle eri puolilla valtakuntaa. Kulttuuripolitii-
kalla tuetaan kulttuurista ja taiteellista monimuotoisuutta, rikasta kulttuuriperintöä, kulttuu-
rilaitoksia ja palveluja sekä edellytyksiä luovaan työhön.

Tanssitaiteen osalta on ohjelman tavoitteeksi kirjattu kehittää tanssin aluekeskuksia, jon-
ka tehtävinä olisi ensisijaisesti ammatillisen esitystoiminnan järjestäminen sekä vierailu- ja
kiertuetoiminnan organisoiminen. Tämän lisäksi alueen omista vahvuuksista riippuen paino-
tusalueita voisivat olla esimerkiksi tanssitapahtumien ja -festivaalien järjestäminen, tiedotus-
keskuksena toimiminen, yleisötyö ja erityisesti yhteistyöverkkojen synnyttäminen paitsi tans-
sin oman kentän kesken, myös eri taiteenalojen, oppilaitosten ja yhteiskunnan toimijoiden
kesken.

Opetusministeriön tulossuunnitelma 2004:Opetusministeriön tulossuunnitelma 2004:Opetusministeriön tulossuunnitelma 2004:Opetusministeriön tulossuunnitelma 2004:Opetusministeriön tulossuunnitelma 2004:

Alueellista kulttuuritoimintaa vahvistetaan sekä taiteen ja kulttuurin alueellisia

palvelukeskusverkostoja kehitetään. Vahvistetaan kulttuurin asemaa alueellisena

kehitystekijänä. Huolehditaan Alueiden vahvuudeksi -toimenpideohjelman

kehittämisehdotusten eteenpäinviemisestä taidetta ja kulttuuria koskevien ehdotusten

osalta. Erityisesti tuetaan alueellisten palveluverkostojen kehittymistä ja vahvistumista

yhteistyössä maakunnan liittojen ja alueellisten taidetoimikuntien kanssa tavoitteena

kulttuuripalvelujen tarjonnan ja osallistumismahdollisuuksien lisääminen, kolmannen

sektorin toimijoiden tukeminen sekä kulttuurialan yritystoiminnan edistäminen.

2 Aluekeskusohjelmalla vahvistetaan eri kokoisten kaupunkiseutujen elinvoimaa ja kaupunkiverkkoa vaihtoehtona vain
muutamaan nopeasti kasvavaan keskukseen perustuvalle keskittyvälle aluerakenteelle. Ohjelman tavoitteena on kaikki
maakunnat kattavan aluekeskuksen verkoston kehittäminen. Valtion aluepoliittisesti vaikuttavia toimenpiteitä suunnata-
aan erityisesti näille keskusseuduille.
3 Alueiden vahvuudeksi, Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan aluekehittämisen toimenpideohjelma - linjauksia ja
painopisteitä vuosille 2003–2013. Opetusministeriön julkaisuja 2003:22.
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Aluekehittämisen linjaukset näkyvät myös opetusministeriön toiminta- ja taloussuunnitel-
massa vuosille 2005–2008 ja ministeriön tulossuunnitelmassa 2004. Vastaavasti on ministe-
riön pidemmän aikavälin suunnitelmaan kirjattu taide- ja taiteilijapoliittisen periaatepäätök-
sen4 toteuttaminen erityisesti taiteilijoiden toimintaedellytysten ja taide- ja kulttuuripalvelui-
den saavutettavuuden osalta.

2.2 Kulttuurinen tasa-arvo

Opetusministeriön aluekehittämisen yhtenä lähtökohtana on, että osaamisen ja siihen liitty-
vän kulttuuri-, sivistys- ja hyvinvointipalvelujärjestelmän kehittäminen on keskeisimpiä kei-
noja vaikuttaa alueiden kehitykseen. Maamme valtionosuusjärjestelmä taide- ja kulttuurilai-
toksille on suomalaisen mallin perusta, jonka avulla varmistetaan koko väestön henkinen, fyy-
sinen, sosiaalinen ja taloudellinen hyvinvointi. Eri väestöryhmille ja alueille tulee turvata mah-
dollisuudet koulutukseen ja kulttuuripalveluihin. Kulttuuripalvelut edistävät henkistä ja
fyysistä hyvinvointia, millä on suuri merkitys yksilön elämänhallinnalle, oppimiselle ja itsensä
toteuttamiselle ja kehittämiselle. Luovuus ja innovatiivisuus syntyy tieteen, taiteen ja kulttuu-
riperinnön arvostamisesta.

Opetusministeriön aluekehittämisen visio:

Suomessa on korkealaatuiset, maan kaikki alueet kattava koulutus-, tutkimus-

ja kulttuuripalvelut, jotka edistävät kansalaisten ja yhteiskunnan hyvinvointia ja

tasa-arvoa sekä ottavat huomioon toimintaympäristön muutokset.

Opetusministeriö palvelee yhteiskuntaa ja kansalaisia luoden edellytyksiä

henkisen, fyysisen ja kulttuurisen hyvinvoinnin, innovaatioiden ja osaamisen

kehittymiselle alueelliset näkökohdat huomioon ottaen

• toimien alueellisten ja muiden toimijoiden kanssa aktiivisessa yhteistyössä

• ennakoiden tulevaisuuden kehityslinjoja

• arvioiden toiminnan vaikutuksia ja tuloksia

• vahvistaen kansainvälistä yhteistyötä.3

Kulttuuripolitiikan keinoina alueiden ja niiden väestön hyvinvoinnin edistämisessä ovat toi-
saalta olemassaolevan infrastruktuurin ja toisaalta uudentyyppisen kulttuurisesta aktiivisuudes-
ta nousevan luovuuden ja toimeliaisuuden hyödyntäminen.

 3 Alueiden vahvuudeksi, Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan aluekehittämisen toimenpideohjelma - linjauksia ja
painopisteitä vuosille 2003–2013. Opetusministeriön julkaisuja 2003:22.
4 Valtioneuvoston periaatepäätös taide- ja taiteilijapolitiikasta. Opetusministeriön julkaisuja 2003:20.
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Opetusministeriön strategiset tavoitteet:Opetusministeriön strategiset tavoitteet:Opetusministeriön strategiset tavoitteet:Opetusministeriön strategiset tavoitteet:Opetusministeriön strategiset tavoitteet:

• toimintaa kehitetään huolehtimalla riittävistä perusvoimavaroista maan eri osissa

ja korostamalla toiminnan korkeaa laatua

• alueiden tasavertaisia toimintaedellytyksiä vahvistetaan yhteensovittamalla

kansallisen koulutus-, tutkimus- ja kulttuuripolitiikan sekä aluepolitiikan

kehittämistavoitteita ottaen huomioon eri alueiden erilaiset vahvuudet ja

kehittämistarpeet

• alueiden eri toimijoiden välistä yhteistyötä kehitetään strategisten tavoitteiden

toteuttamiseksi.3

Olemassaolevaan infrastruktuuriin kuuluu lähinnä taidekasvatus ja -koulutus sekä taide-
ja kulttuurilaitokset, jotka ovat varsin kattavasti alueellisesti levittäytyneitä. Vaikka taide- ja
kulttuurialan infrastruktuuri onkin kohtuullisen hyvä, on palveluissa myös puutteita ja kehit-
tämisen varaa. Puutteet liittyvät lähinnä alueelliseen etäisyyteen, taloudellisiin tekijöihin tai
vähemmistöasemaan.

Taide- ja kulttuurilaitosten verkoston ylläpitäminen on tärkeää nimenomaan siksi, että
taide ja kulttuuri voi tavoittaa kaikki väestöryhmät maan kaikilla alueilla. Valtioneuvoston
periaatepäätös taide- ja taiteilijapolitiikasta pitää taidetta ja kulttuuria yksilöille mahdollisuu-
tena rikastuttaa omaa ja toisten elämää ja yhteisöille kehittämisen voimavarana. Yksilö- ja yh-
teisölähtöistä tarkastelua yhdistää tärkeä periaate taiteesta yhtenä sivistyksellisenä perusoikeu-
tena. Tämän vuoksi perinteisten taide- ja kulttuurilaitosten ja kulttuuritoiminnan muotojen
kehityksen turvaaminen on yksi tasapainoisen alueellisen kehityksen edellytyksistä.

Uudentyyppinen kulttuurinen aktiivisuus nousee esiin alueellisen kehittämistyön yhtey-
dessä, ja siinä erityisesti EU:n rakennerahastojen tuella on merkittävä rooli. Tämä suuntaus te-
kee myös kulttuuripolitiikasta aiempaa enemmän maakuntavetoisen ja aluepolitiikan luonte-
van liittolaisen. Kulttuuri nousee paikallisesta luovuudesta ja aloitteellisuudesta ja se kytkey-
tyy muihin alueen kehittämistavoitteisiin.

2.3 Taiteellisen työskentelyn edistäminen

Myös taiteilijoilla on 'oikeus taiteeseen'. Heidän kohdallaan tämä tarkoittaa oikeutta koulu-
tukseen, työhön ja yhteiskunnallisin palveluihin ja etuuksiin, lyhyesti sanottuna, oikeutta teh-
dä taiteellista työtä sekä oikeutta työn tuloksiin (tekijänoikeus). Taiteilijan yhteiskunnallises-
ta asemasta puhuttaessa tarkoitetaan yleensä toimeentuloa, mahdollisuutta koulutukseen, ase-
maa suhteessa lainsäädäntöön sekä taiteen ja taiteilijan rahoitukseen liittyviä kysymyksiä. Val-
tion rooli vaikuttaa taitelijoiden elämään ja asemaan monin tavoin5.

3Alueiden vahvuudeksi, Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan aluekehittämisen toimenpideohjelma - linjauksia ja
painopisteitä vuosille 2003–2013. Opetusministeriön julkaisuja 2003:22.
5Taide on mahdollisuuksia, Ehdotus valtioneuvoston taide- ja taiteilijapoliittiseksi ohjelmaksi. Opetusministeriö 2002.
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Opetusministeriön ja sen alaisen taidehallinnon perinteistä tehtäväkenttää on taiteen har-
joittamisen edellytysten luominen eli taidepolitiikka, jota tehdään esimerkiksi tukemalla tai-
delaitoksia sekä ammatillisen luovan työn tukeminen suoralla taiteilijatuella eli apurahoil-
la. Karkeasti jaotellen tehtävistä ensimmäistä hoitaa keskushallinnon tasolla käytännössä
opetusministeriö ja jälkimmäinen on puolestaan taidetoimikuntalaitoksen tehtäväkenttää5.
Aluekehittämisen toimenpideohjelmassa yhdeksi lisäkeinoksi on nostettu alueellisten taide-
toimikuntien työ ja residenssitoiminta.

Taide- ja taiteilijapolitiikan strategiset linjaukset:

  • vahvistetaan alueellisia taidetoimikuntia alueensa ammattitaiteen asiantuntijaorganisaatioina,

joilla on tärkeä rooli alueellisen kehittämistyön verkostojen luojana ja kehitetään toimikuntien

yhteistyötä oman alueensa muiden kulttuuritoimijoiden, kuten maakunnan liittojen, taide- ja

kulttuurilaitosten sekä maakuntarahastojen kanssa.

  • kannustetaan kuntia residenssitoimintaan, mikä on tärkeää sekä taiteilijoille että toimintaan

osallistuville paikkakunnille ja niiden kansainvälistymiselle.3

Ammattimaista tanssitaidetta harjoittavien taiteilijoiden kokonaismäärää on vaikea arvi-
oida. Suomen Tanssitaiteilijoiden Liittoon vuonna 2002 kuului 583 tanssin ammattilaista6.
Tämän lisäksi osa tanssijoista kuuluu Suomen Muusikkojen liittoon ja Suomen Näyttelijä-
liittoon ja osa työskentelee liittojen ulkopuolella. Tanssitaiteilijat muodostavat nuorimman ja
naisvaltaisimman taiteilijakunnan. Alalla työskentelevistä on naisia 88 ja miehiä 12 prosent-
tia. Tanssijoiden lisäksi alan muita ammattiryhmiä ovat koreografit ja tanssiopettajat. Amma-
tissa toimivien tanssitaiteilijoiden keski-ikä on 36 vuotta ja alle 35-vuotiaita on tanssitaiteen
parissa suhteessa enemmän verrattuna muihin taiteenaloihin.

Taulukko 1: Taiteilijoiden alueellinen sijoittuminen

Alue7 %

Pääkaupunkiseutu 57

Muu Etelä-Suomi 33

Väli-Suomi 6

Pohjois-Suomi 3

Ulkomaat 1

5 Taide on mahdollisuuksia, Ehdotus valtioneuvoston taide- ja taiteilijapoliittiseksi ohjelmaksi. Opetusministeriö 2002.
3 Alueiden vahvuudeksi, Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan aluekehittämisen toimenpideohjelma - linjauksia ja
painopisteitä vuosille 2003–2013. Opetusministeriön julkaisuja 2003:22.
6 Askel tulevaisuuteen, Tanssin vapaan kentän kehittämisraportti. Koskela, Sanna & Rekola, Sanna 2003. Tanssin
tiedotuskeskus.
7 Pääkaupunkiseutu: Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen
Muu Etelä-Suomi: muu entinen Uudenmaan lääni, entinen Turun ja Porin, Hämeen ja Kymen lääni sekä Ahvenanmaa
Väli-Suomi: Entiset Mikkelin, Pohjois-Karjalan, Kuopion, Keski-Suomen ja Vaasan läänit
Pohjois-Suomi: Oulun ja Lapin läänit
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Yli puolet alan taiteilijoista asuu pääkaupunkiseudulla, kolmannes muualla Etelä-Suomessa ja
alle viidesosa Etelä-Suomen ulkopuolella. Tyypillistä taiteilija-ammateissa toimiville on pää-
kaupunkikeskeisyys. Taidesektorin on todettu tuottavan luovuuden keskittymiä ja alan työn-
tekijöiden hakeutuvan samoille alueille8. Tanssitaiteilijoiden keskittyminen pääkaupunkiseu-
dulle on yhteydessä työllistymismahdollisuuksiin. Aluekehittämisen näkökulmasta olennais-
ta on pyrkiä luomaan ammattitaiteilijoille edellytyksiä työllistyä myös pääkaupunkiseudun ja
harvojen suurten kasvukeskusten ulkopuolella.

Tanssitaiteilijat työllistyvät pääasiassa joko Kansallisoopperan baletissa tai valtionosuutta
tai -avustusta saavissa tanssi- ja teatteriryhmissä. Suurin osa tanssitaiteilijoista työskentelee ly-
hyissä työsuhteissa ja noin 50 prosenttia toimii freelancereina. Tanssitaiteilijoille on myös tyy-
pillistä usean työn tekeminen. Monet tanssitaiteilijoista tekevät sekä taiteellista työtä että työs-
kentelevät taiteen lähialoilla, esimerkiksi opetustyössä. Osa tanssitaiteilijoista tekee sen lisäk-
si vielä taiteen ulkopuolista työtä. Tanssitaiteilijoiden työttömyysaste on niinkin korkea kuin
34 prosenttia. Vastaava työttömyysaste on esimerkiksi kuvataiteen ja elokuvan alalla työsken-
televien taiteilijoiden keskuudessa.8

Taulukko 2: Valtionosuusteatterit

Teatteri Paikkakunta Taiteellinen henkilöstö (htv)

Helsingin kaupunginteatterin

tanssiryhmä Helsinki 14,5

Aurinkobaletti Turku 7,9

Tanssiteatteri Raatikko Vantaa 6,8

Tanssiteatteri Hurjaruuth Helsinki 9,9

Tanssiteatteri Mobita/Dansco Tampere 8,6

Zodiak-Uuden tanssin keskus Helsinki 9,9

Tanssiteatteri Eri Turku 9,5

Tanssiteatteri Minimi Kuopio 5,7

JoJo-Oulun tanssin keskus Oulu 3,0

Tanssiteatteri Rollo Helsinki 2,8

Rimpparemmi Rovaniemi 5,0

Vuonna 2002 maassamme oli 11 toimintaansa valtionosuutta saavaa tanssiteatteria tai -ryh-
mää. Viisi näistä sijaitsee pääkaupunkiseudulla. Kaikkiaan muun Etelä-Suomen alueella (mää-
ritelty viitteessä 7) sijaitsee yhteensä kahdeksan ryhmää. 9

Harkinnanvaraista valtionavustusta sai toimintaansa vuonna 2002 kymmenen ns. vapaa-
ta tanssiryhmää. Lukuunottamatta Poria ne kaikki sijaitsevat pääkaupunkiseudulla. Saapuneis-
ta avustushakemuksista sen sijaan voi päätellä, että Suomessa toimii kaikenkaikkiaan noin 20
vapaata ryhmää eri puolilla Suomea. Sen lisäksi vapaalla kentällä työskentelee noin nelisen-
kymmentä itsenäistä koreografia, jotka tekevät säännöllisesti esityksiä.

8 Taiteilijan asema, Raportti työstä ja tulonmuodostuksesta eri taiteenaloilla. Rensujeff, Kaija 2003. Taiteen keskustoimi-
kunta.
9 Teatteritilastot 2002. Teatterin tiedotuskeskus.
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Tilastokeskuksen10  vuonna 1999 tekemän ajankäyttötutkimuksen mukaan 19 prosent-
tia 15 vuotta täyttäneestä väestöstä oli käynyt edellisten 12 kuukauden aikana tanssiesityksessä.
Naisista tanssia oli käynyt katsomassa 22 ja miehistä 16 prosenttia. Osuudet kasvoivat kou-
lutuksen ja sosioekonomisen aseman myötä. Kaupunkimaisessa ympäristössä ja etenkin pää-
kaupunkiseudulla tanssia on tarjolla enemmän kuin muualla maassa ja siellä esityksissä kävi-
jöiden osuudetkin ovat suuremmat.

Tanssia kävi katsomassa koko maassa vuonna 2002 noin 400 000 kävijää. Nykytanssin
keskimääräinen katsojamäärä oli 163 katsojaa esityksessä. Katsojamäärät ovat vaihdelleet vuo-
sittain noin 400 000 ja 430 000 välillä lukuun ottamatta vuotta 1999, jolloin luku oli noin
80 000 katsojaa suurempi. Tämä selittyy sillä, että luvussa on mukana maasta myöhemmin
pois muuttaneiden tanssitaiteilijoiden esitysten katsojamäärät sekä erään ryhmän esiintymiset
ulkomaisilla festivaaleilla (yhteensä noin 40 000 katsojaa). Nämä seikat huomioiden voidaan
todeta katsojamäärien muutoksen pysyvän noin 30 000 katsojassa vuosittain. Katsojamäärän
kehitystä vuosina 1998–2002 on kuvattu alla olevassa kuviossa 1.

Kuva 1: Tanssin katsojamäärät vuosina 1998-2002

 Tanssiesityksiä oli vuonna 2002 yhteensä noin 2000, mikä on noin 200 esitystä vähem-
män kuin vuonna 1999. Esitysten esitysikä on suhteellisen lyhyt. Kantaesityksiä puolestaan
oli vuonna 2002 yhteensä noin 130, mikä on noin 40 esitystä vähemmän kuin vuonna 1999.
Kantaesityksiä vuonna 1999 oli yhteensä169.

 Varsinaisten työpaikkojen luomisen lisäksi tanssin rakenteiden kehittymistä edesauttaa
mahdollisuus alan koulutukseen sekä muunlainen alan aktiivisuus mm. erilaiset tapahtumat
ja harrastustoiminta.

Maassamme järjestetään vuosittain noin kymmenen tanssin alan ammatillista tapahtumaa,
jotka saavat avustusta opetusministeriöltä. Tapahtumien määrä on lisääntynyt vuodesta 1998
lähes puolella ja eniten uusia on syntynyt pääkaupunkiseudulle.

10 Kulttuuritilasto 2001. Tilastokeskus 2002:1.
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Taulukko 3: Ammatilliset tanssitapahtumat

Ammatilliset tanssitapahtumat Paikkakunta

Tanssia tyrkyllä Oulu

Kuopio Tanssii ja soi Kuopio

Täydenkuun tanssit Pyhäsalmi

Kokkolan talvitanssit Kokkola

Tanssi virtaa Tampere

Billnäs Päivä tanssia Pohja

Tanssiareena Helsinki

Liikkeellä marraskuussa Helsinki

Ruutia! -festivaali Helsinki

Sivuaskel/Side step Helsinki

Tanssitapahtumia järjestetään pääasiassa siellä, missä on muutoinkin tanssin alan toimintaa
mm. tanssiteatteri. Tanssin alan ammatillisten tapahtumien lisäksi nykytanssiesityksiä on sään-
nöllisesti mm. Helsingin juhlaviikoilla ja Tampereen teatterikesässä. Myös tanssin eri alueilla
toimivia festivaaleja ja tapahtumia järjestetään runsaasti mm. URB - Urbaanin taiteen festi-
vaali, Pispalan sottiisi ja Jutajaiset, kansantanssin ja -musiikin tapahtumat sekä Yksin sateessa
soolotanssitapahtuma. Tapahtumien merkitys tanssitaiteelle on huomattava, sillä tunnetusti
erityisesti kesätapahtumissa vierailee suuri määrä ihmisiä.

Ajankäyttötutkimuksen10 mukaan 7 prosenttia 15 vuotta täyttäneistä suomalaisista har-
rasti vuonna 1999 tanssiliikuntaa, kuten balettia, modernia tanssia, vatsatanssia tai kansantans-
seja. Alle 24-vuotiaat tanssivat muita useammin. Naisista tanssia harrasti 9 prosenttia ja mie-
histä 6 prosenttia. Tanssiharrastus oli yleisintä Itä- ja Väli-Suomessa.

Koulutus on eräs keskeinen tekijä puhuttaessa aluekehittämisestä. Yliopistouudistus lienee
yksi parhaista esimerkeistä siitä, kuinka koulutuksen sijoittamisella voidaan vaikuttaa alueen
muuhun kehittymiseen.

Kaikkien taiteenalojen ammattilaisten määrä on kasvanut voimakkaasti viimeisten vuosi-
kymmenten aikana. Luonnollisesti tämä on yhteydessä koulutuksen määrän lisääntymiseen.
Erityisesti tanssin alan ammatillinen koulutus on lisääntynyt 1990-luvulla.

Tanssitaiteilijoista 79 prosenttia on saanut koulutuksen taiteilija-ammattiinsa. Taidealan
korkeakoulututkinnon on tanssitaiteilijoista suorittanut 17 prosenttia. Yleisin ammatillisen
koulutuksen muoto on muu ammatillinen koulutus (54 prosenttia), johon kuuluvat toisen
asteen ja ammattikorkeakoulutason tutkinnot.

Tanssin alan koulutusta oli tarjolla vuonna 2002 kahdeksassa koulutusyksikössä; Teatte-
rikorkeakoulussa, kolmessa ammattikorkeakoulussa sekä neljässä toisen asteen ammatillises-
sa oppilaitoksessa.

Teatterikorkeakoulun tanssitaiteen laitos perustettiin vuonna 1983 antamaan ylintä tans-
sialan koulutusta Suomessa. Tanssitaiteen laitoksella voi suorittaa alemman ja ylemmän kor-
keakoulututkinnon. Jatkotutkintoina on mahdollista suorittaa tanssitaiteen lisensiaatin ja toh-
torin tutkinnot joko tieteellis- tai taiteellispainotteisina. Lisäksi teatterikorkeakoulun tanssi-
ja teatteripedagogiikan laitoksella voi suorittaa maisterin tutkinnon tanssinopettajan koulutus-
ohjelmassa.

10 Kulttuuritilasto 2001. Tilastokeskus 2002:1.
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Taulukko 4: Tanssin koulutus Suomessa

Opetusyksikkö Paikkakunta

Korkeakoulutus

(160/180 ov.)

Teatterikorkeakoulu Helsinki

- tanssin tohtori

- tanssin maisteri

- tanssin kand.

Ammattikorkeakoulutus (160 ov.)

Oulun seudun ammattikorkeakoulu Oulu

Savonia-ammattikorkeakoulu Kuopio

Turun ammattikorkeakoulun taideakatemia Turku

II-asteen ammatillinen koulutus

 (120 ov.)

Suomen Kansallisoopperan Balettioppilaitos Helsinki

Pohjois-Karjalan ammattiopisto Outokumpu

Tampereen konservatorio Tampere

Turun konservatorio Turku

Ammattikorkeakoulut tarjoavat käytäntöä ja teoriaa yhdistävää tanssin alan korkea-asteen
koulutusta tanssinopettajan koulutusohjelmissa. Oulun seudun, Savonian ja Turun ammat-
tikorkeakouluissa voi suorittaa 160 opintoviikon mittaisen tanssinopettajakoulutuksen eri
suuntautumisvaihtoehdoissa.

Toisen asteen ammatillista koulutusta, jossa opiskelijat suorittavat 120 opintoviikon laa-
juisen tanssin ammatillisen perustutkinnon, koulutusta tarjoaa neljä oppilaitosta: Suomen
Kansallisoopperan Balettioppilaitos, Pohjois-Karjalan ammattiopisto, Tampereen konservato-
rio ja Turun konservatorio.

Oppilaitokset ottavat uusia opiskelijoita 6–15 opiskelijaa kerralla. Kaikki oppilaitokset ei-
vät kuitenkaan ota kaikkina vuosina uusia opiskelijoita, vaan useimmiten joka toinen vuosi.
Vuonna 2001 koko maassa aloitti 13 uutta tanssin alan opiskelijaa ja vastaavasti tutkintoja
suoritettiin 24.11 Vuoden 2002 lukuja tutkintojen suorittamisesta ei ole toistaiseksi saatavis-
sa koko maan osalta, mutta tilastokeskuksen ylläpitämän tietokannan oppilaitoskohtaiset lu-
vut viittaavat siihen, että valmistuvien määrä olisi noin 34.

11 Oppilaitostilastot 2002. Tilastokeskus.
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3 Olemassa olevat
suunnitelmat ja mallit

3.1 Kansainväliset mallit

Euroopassa Ranskan ja Iso-Britannian tanssin tukimuotoihin kuuluu aluekeskusjärjestelmä.
Englannin National Dance Agency -verkosto (NDA) on ollut olemassa noin kymmenen
vuotta ja Ranskan Centres Choréographiques Nationaux -verkostoa on luotu vuodesta 1980.
Molemmissa maissa keskusten perustamiseen liittyi taloudellinen lisäpanostus tanssitaiteelle.
Pohjoismaista esimerkiksi Ruotsissa on pyritty erilaisten projektien avulla kasvattamaan tanssin
yleisömääriä ja tanssitarjontaa suurten kaupunkien ulkopuolella. Vuonna 1998 aloitettiin kol-
mivuotinen projekti Dans i hela landet ja vuonna 2003 on aloitettu Dansens Husin vetämä-
nä Dans Net Sweden -projekti. Lisäksi muun muassa Saksassa on vuonna 1998 perustettu
Nationale Performance Netz (NPN), joka keskittyy tanssin vierailuesitysten järjestämiseen.

3.1.1 National Dance Agencies -keskukset Englannissa

Englannin yhdeksän National Dance Agency -keskusta sijaitsevat eri puolilla Englantia. Poh-
joisin DanceCity sijaitsee Newcastle-upon-Tynessa ja tunnetuin keskuksista The Place Lon-
toossa. Ensimmäisinä toimintansa aloittaneet keskukset perustettiin jo olemassa olevien toi-
mintojen pohjalle.

Keskukset eivät muodosta keskenään mitään homogeenista ryhmää, muun muassa alueel-
liset erot ovat tehneet keskuksista hyvinkin erilaisia. Keskusten tehtäviin kuuluvat yleisö- ja
yhteisölähtöinen työ tanssin alueella, tanssitaiteen tuotanto- ja esitystoiminta, tanssin alan
markkinointi, mainonta ja tiedotus, verkostoituminen sekä tieto- ja neuvontapalvelut.

Keskukset ovat keskenään erilaisia, kaikilla ei mm. ole omaa tilaa ja niiden toiminnan pai-
nopistealueet vaihtelevat eri alueilla, muun muassa organisaatioltaan ns. satelliittimallia edus-
taa Dance Northwest -keskus. Sen muodostaa neljä organisaatiossa tasaveroista alueellista tans-
sikeskusta (Merseyside Dance Iniative, Ludus Dance Agency, Cheshire Dance Workshop ja
Dance Iniative Greater Manchester). Näiden johtajat muodostavat johtoryhmän, jonka apu-
na toimii yhteinen hallinto. Malli mahdollistaa hallintokulujen minimoimisen ja resurssien
kohdistamisen taiteellisen työskentelyn tukemiseen.
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Keskusten tyypillisiä toimintoja ovat esitystoiminta, ammattilaistunnit, residenssitoimin-
ta, yhteisötyö ja erityisryhmille suunnattu toiminta (lapset, vanhukset, vammaiset, etniset vä-
hemmistöt), nuorisoryhmien toiminta, festivaalien järjestäminen ja verkostoituminen eri toi-
mijoiden kesken.

NDA-keskuksia luotiin kaksi vuotta kestäneessä pilottiprojektissa. Projektin rahoituksesta
vastasi Arts Council of England, joka myönsi yhteensä 300 000 puntaa (n. 450 000 euroa)
pilottivaiheessa kuudelle keskukselle. Tuen saamisen ehtona oli, että rahoitusta tulee myös
paikallisista ja alueellisista lähteistä. Pilottivaiheen jälkeen keskuksia on perustettu kolme li-
sää. Vuonna 2002 Arts Council of England myönsi keskusten toimintaan 2 600 000 puntaa
(3 800 000 euroa).

Englannin Arts Council on myöntänyt hakemuksesta toimijoille National Dance
Agency -statuksen. Hakemuksen arviointiin käytetään mm. seuraavia kriteerejä:

taiteellinen ja tuotannollinen työ, tanssin profiilin kohottaminen paikallisesti, alueellises-
ti, kansallisesti ja kansainvälisesti, taiteellisen ohjelmiston määrän ja laadun kasvu, yhteisö- ja
yleisötyön määrän ja laadun kasvu, suhteet muihin taiteen alan toimijoihin, parantuneet fyy-
siset edellytykset taiteellisessa sekä esitys- ja harrastustoiminnassa ja eri rahoituslähteistä lisään-
tynyt taloudellinen tuki tanssille.

Association of National Dance Agencies (ANDA) toimii National Dance Agencies -kes-
kusten yhteistyöjärjestönä. Yhdistys edistää verkostoitumista ja tiedonvaihtoa sekä toimii kes-
kustelufoorumina ja järjestää erilaisia yhteistyöprojekteja.

Vuonna 2002 Arts Council of England teetti keskusten toimintaa arvioivan sisäisen sel-
vityksen. Tutkimuksessa selvitettiin Arts Councilin arviointi- ja ohjausjärjestelmää, joka pe-
rustuu pitkälle määrällisiin mittareihin laadun kustannuksella. Samoin NDA-keskusten todet-
tiin keskittyneen yhteisö- ja yleisösuhteen kehittämiseen taiteellisen työn sijaan. Keskusten
toiminnan myötä tanssin yleisömäärät ovat kasvaneet ja tanssitaiteilijoiden työllistyminen
tanssiammateissa on lisääntynyt. Selvityksen mukaan keskusten taiteellinen työ ja sen tason
nostaminen ei ole onnistunut parhaalla mahdollisella tavalla.

3.1.2 Centres Chorégraphiques Nationaux -keskukset Ranskassa

Ranskassa alueellisia koreografiakeskuksia on perustettu 1980-luvun alusta alkaen. Keskuksia
on 19 eri puolilla Ranskaa, eteläisin keskuksista toimii Marseillessa ja pohjoisin toimii Rou-
baixissa. Kaikki koreografiakeskukset syntyivät jo olemassa olevien rakenteiden ja toiminto-
jen varaan. Keskusten keskeiseksi tehtäväksi on määritelty koreografisen prosessin ja taiteelli-
sen työskentelyn tukeminen. Toiminta pitää sisällään 1–3 kuukauden pituiset koreografiresi-
denssit, johon liittyvät yleisötyö- ja yhteisöohjelmat. Sen lisäksi keskukset tekevät tutkimus-,
esitys- ja kiertuetoimintaa.

Keskuksia johtavat koreografit, joiden sopimus on aina määräaikainen. Useissa koreogra-
fiakeskuksissa työskentelee taiteellisen johtajan lisäksi myös tanssijoita. Tänä päivänä keskukset
ovat kuitenkin muuttumassa yhä enemmän tuotantokeskuksiksi, joissa toteutetaan produk-
tiokohtaisia kiinnityksiä ja tuotantoja. Useimmat koreografiakeskukset työskentelevät kau-
punkien kulttuurikeskuksien yhteydessä ja melkein kaikilla keskuksilla on joko oma harjoi-
tus- tai esitystila.

Koreografiakeskusten valtion tuki oli vuonna 2001 oli yli 11 miljoonaa euroa, vuonna
2002 noin 12 miljoonaa euroa, tuki on noin 30 prosenttia keskusten toiminnasta. Paikalli-
sen ja alueellisen tuen osuus keskusten toiminnasta on noin 35 prosenttia, loput toimintame-
noistaan koreografiakeskukset kattavat omilla tuotoillaan ja muilla avustuksilla.
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Vuodesta 1998 lähtien koreografiakeskusten toimintaan on liitetty ns. Accueil Studio -
toiminta, jonka avulla pyritään saamaan keskusten resurssit tehokkaampaan käyttöön. Toi-
minnan tavoitteena on tukea vapaiden ryhmien toimintaa. Accueil Studio -toimintaan myön-
netään erillinen määräraha. Vuonna 1999 se oli 300 000 frangia ja vuonna 2001 46 485 eu-
roa keskusta kohden. Tukimuotoja ovat mm. yhteistuotannot, residenssitoiminta, esitysten
tilaaminen ja teknisen laitteiston lainaus.

Koreografiakeskuksilla on yhteistyöjärjestönä koreografiakeskusten liitto, jonka tavoittee-
na on edistää keskusten välisiä yhteistyöprojekteja.

3.1.3 Ruotsin projektit

Pohjoismaista mm. Ruotsissa on pyritty lisäämään kiinnostusta tanssia kohtaan erilaisten pro-
jektien avulla. Dans i hela landet -projekti aloitettiin Statens Kulturrådin aloitteesta vuonna
1998. Kolmivuotisessa projektissa oli mukana vapaiden tanssinäyttämöiden lisäksi Dansens
Hus, Riksteatern ja vuodesta 1999 Kuninkaallinen ooppera. Projektin tavoitteena oli lisätä
kiinnostusta tanssia kohtaan, kasvattaa tanssin yleisömääriä ja tanssitarjontaa erityisesti suur-
ten kaupunkien ulkopuolella.

Projekti toteutettiin yhteistyössä alueellisten eri puolilla Ruotsia toimivien tanssikonsu-
lenttien kanssa. Projektiin on kuulunut kansallisia tanssibiennaaleja, Riksteaternin järjestämiä
kiertueita, Dansens Husin vierailuesityksiä, paikallisia tanssitapahtumia sekä yhteistyöprojek-
teja tanssi- ja teatterikonsulenttien kanssa. Statens Kulturråd rahoitti projektia 2 miljoonalla
kruunulla (n. 220 000 euroa).

 Vuonna 2003 aloitettiin kolmen vuoden kokeiluna Dansens Husin vetämä Dans Net
Sweden -projekti. Projektin tavoitteena on vahvistaa kiertue- ja esitystoimintaa eri puolilla
Ruotsia. Verkoston toiminta keskittyy tanssin koulutus- ja kehitystoimintaan mm. järjestä-
mällä kiertue-esityksiä, residenssejä, työpajoja ja seminaareja. Projektin yhtenä keskeisenä osana
on yleisötyö. Projektissa on mukana tuottaja, koordinaattori ja tekniikasta vastaava ja projekti
on saanut toimintarahaa noin 3 miljoonaa kruunua (n. 330 000 euroa).12

3.1.4 Saksan Nationale Performance Netz (NPN)

Saksassa perustettiin vuonna 1998 Nationale Performance Netz (NPN), joka keskittyy tanssin
vierailuesitysten järjestämiseen eri liittovaltioiden alueella. Mukana toiminnassa on kuusi tans-
sinorganisaatiota ja vierailuesitykset valitsee NPN:n raati, joka koostuu tanssin alan asiantun-
tijoista. Saksan hallitus sekä eri alueiden liittovaltiot tukevat verkoston toimintaa, vierailu-
avustukset ovat 25 - 50 prosenttia vierailukustannuksista. Vierailuesityksiä verkostossa vuonna
2003 oli 119 ja vierailuesitysten kokonaistuki oli 162 000 euroa.

12 Askel tulevaisuuteen, Tanssin vapaan kentän kehittämisraportti. Koskela, Sanna & Rekola, Sanna 2003. Tanssin
tiedotuskeskus.



23

3.2 Alueellinen toiminta Suomessa

Työryhmän toimeksiannossa yhdeksi tehtäväksi annettiin kartoittaa sekä jo olemassa että
myöskin suunnitteilla olevia tanssin aluekeskushankkeita. Työryhmän kartoituksen perusteella
näyttää siltä, että tanssin aluekeskushankkeita on vireillä useilla eri alueilla ja paikkakunnilla.
Hankkeet ovat suunnittelultaan ja toteutukseltaan hyvin eri vaiheissa ja ne voidaan karkeasti
jakaa kolmeen eri ryhmään; jo nyt ns. aluekeskusidealla toimiviin, vahvojen toimijoiden ym-
pärille rakentumassa oleviin sekä toistaiseksi hyvin alkuvaiheessa oleviin hankkeisiin.

Ensimmäisen ryhmän muodostavat jo nyt ns. aluekeskusidealla toimivat hankkeet. Ne
ovat rakentuneet valtionosuutta saavien ns. tuotantoteattereiden ympärille. Näiden tuotanto-
teattereiden keskeisinä vakiintuneina toimintamuotoina ovat muun muassa tanssiteosten
tuottaminen ja osatuottaminen, suomalaisten tanssitaiteilijoiden työllistäminen, koti- ja kan-
sainväliset esitysvierailut, tanssifestivaalien tuottaminen, residenssitoiminta, yleisö- ja tiedotus-
toiminta. Toimintaa rahoitetaan valtionosuuksilla ja -avustuksilla, kaupunkien avustuksilla
sekä omilla tuotoilla. Omien tuottojen osuus toiminnasta on noin 20 prosenttia. Henkilös-
töä niissä on vakituisessa työsuhteessa noin 5–10 henkilöä ja ajoittain keskukset työllistävät
noin 100–150 esitystaiteen ammattilaista. Näillä ns. aluekeskusidealla toimivilla tuotantote-
attereilla on suunnitelmia toiminnan kehittämiseksi. Jo olemassa olevia tuotantorakenteita py-
ritään vahvistamaan muun muassa pidentämällä taiteilijoiden työsuhteita, lisäämällä esitys-
määriä kiertue- ja yleisötyöllä, vahvistamalla mahdollisuuksia teosten pidempiaikaiseen kehit-
tämiseen ja lisäämällä yhteistyötä alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

Toista ryhmää leimaa hyvin voimakkaasti vahvojen, jo rakenteensa vakiinnuttaneiden toi-
mijoiden verkottaminen. Toimijat voivat olla esimerkiksi valtionosuusteattereita, valtakunnal-
lisia kulttuuritapahtumia tai oppilaitoksia. Aluekeskushankkeita ollaan rakentamassa sellais-
ten toimijoiden yhteistyölle, joiden rahoitus on olemassa ja joilla on omaa toimintaa mm.
omia tuotantoja, esitys- ja kiertuetoimintaa, tapahtumia ja festivaaleja. Näiden hankkeiden
kehittämissuunnitelmissa toimintaa vietäisiin samaan suuntaan kuin mitä ns. tuotantokeskuk-
set tänä päivänä tekevät.

Kahden edellä mainitun ryhmän lisäksi aluekeskushankkeita rakennetaan alueille, joissa ei
toistaiseksi ole vahvoja toimijoita, mutta kehittyminen on alkanut. Nämä hankkeet ovat hy-
vin alkutekijöissään ja niiden rahoitus on toistaiseksi sopimatta. Kehittämisen taustaorgani-
saationa on usein joko kaupunki tai muu alueellinen taide- tai kulttuurialan toimija. Myös
näissä idea-asteella olevissa hankkeissa toimintaa kehitettäisiin ns. tuotantokeskusten suun-
taan.

Yhteistä kaikille edellä mainituille aluekeskushankkeille on kuitenkin pyrkimys kehittää
tanssitaidetta nimenomaan siellä, missä jo on olemassa olevaa toimintaa sekä toimijoita; kou-
lutusta, työpaikkoja, harrastustoimintaa. Myös muita yhtäläisyyksiä on löydettävissä. Ne liit-
tyvät erityisesti tavoitteenasetteluun ja toimintaan. Työryhmän tekemän kartoituksen perus-
teella voidaan todeta yleistäen, että tanssin aluekeskusten tavoitteeksi on pääsääntöisesti ase-
tettu ensisijassa tanssitaiteilijoiden työllisyyden parantaminen sekä ammatillisen esitystoimin-
nan järjestäminen. Myös vierailu-/kiertuetoiminnan organisoiminen, residenssitoiminnan
kehittäminen ja verkostoituminen kansallisesti sekä kansainvälisesti ovat useimpien suunnitel-
missa. Lisäksi alueen omista vahvuusalueista riippuen hankkeiden tavoitteet saattavat vaihdella
alueellisen yhteistyön kehittämisestä tanssin soveltavaan käyttöön.
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Aluekeskusten kehittämissuunnitelmien tavoitteita

• tanssitaiteilijoiden työllisyyden parantaminen

• ammatillisen esitystoiminnan järjestäminen

• vierailu- ja kiertuetoiminnan organisoiminen

• residenssitoiminnan kehittäminen

• alueellinen ja valtakunnallinen yhteistyö mm. yhteistuotannot

• yhteistyön kehittäminen muun taiteen/kulttuurin kentän kanssa

• tanssitapahtumien ja festivaalien järjestäminen

• alueellisena tiedotuskeskuksena toimiminen

• yleisötyöhankkeet

• tanssin soveltava käyttö mm. yhteisötanssi

• yhteistyön kehittäminen tanssin harrastajakentän, ammatillisten

oppilaitosten ja ammattikentän välillä

•  house-koreografia -toiminta
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4  Tanssin aluekeskukset

4.1 Lähtökohdat

Tanssin aluekeskusten perustamisen taustalla on kolme hallitusohjelmasta lähtöisin olevaa lin-
jausta, jotka määrittävät myös hyvin pitkälle keskusten toiminnalle ja rakentamiselle asetet-
tavia vaatimuksia. Ensimmäinen liittyy taiteeseen ja kulttuuriin alueellisena vetovoimatekijä-
nä, toinen taiteellisen työskentelyn mahdollisuuksien edistämiseen ja kolmas yhteistyöhön.
Hallitusohjelman mukaan vahva talous-, vero- ja työllisyysstrategia, yhteiskunnallista tasa-ar-
voa ajava ja sosiaalista eheyttä edistävä politiikka rakentuvat yhteistyön perinteelle. Tavoittei-
ta ei saavuteta ilman eri ryhmien yhteistyötä.

4.1.1 Taide ja kulttuuri alueellisena vetovoimatekijänä

Taide- ja kulttuuripalveluilla on huomattava merkitys alueellisena vetovoimatekijänä; ihmis-
ten viihtyisän elinympäristön ja elinkeinoelämän toimintaympäristön luomisessa. Palveluiden
kehittämisen tulee lähteä alueen omasta aktiivisuudesta. Valtion rooli on olla ainoastaan
kumppani.

Koulutus, työpaikat ja muu aktiivinen toiminta keskittyvät pääasiassa pääkaupunkiseu-
dulle ja muualle Etelä-Suomeen. Taulukosta viisi, johon on koottu tiedot mm. asumisen,
koulutuksen sekä toiminnan osalta, on nähtävissä, että maahamme on muodostunut erään-
laisia alueellisia keskuksia. Esimerkiksi tapahtumat sijoittuvat pääasiassa samoille paikkakun-
nille missä on koulutusta, alan palveluita, ammatillista sekä harrastustoimintaa ja ennen kaik-
kea taiteilijoita.
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Taulukko 5: Yhteenveto asumisesta, koulutuksesta ja toiminnasta alueittain.13

Alue taiteilijoista vos-             tapahtumat ryhmät   koulutus

asuu % teatteri

Pääkaupunkiseutu       57       5         4    15 2

Muu Etelä-Suomi       33       3         2      4 4

Väli-Suomi         6       1         2      2 1

Pohjois-Suomi         3       2         2      2 1

4.1.2 Taiteellisen työskentelyn mahdollisuuksien edistäminen

Tanssissa on tapahtunut viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana voimakasta kehittymis-
tä. Valtion tukemana tanssitaide kuuluu nuorimpien alojen joukkoon. Tanssin ammattilais-
ten määrä on kasvanut tuntuvasti lisääntyneen koulutuksen myötä. Työpaikat eivät kuiten-
kaan ole lisääntyneet samassa tahdissa. Suurin osa tanssitaiteilijoista työskentelee freelanceri-
na alan "pätkätöissä" ja vapaalla kentällä sijoittuen alueellisesti pääasiassa pääkaupunkiseudul-
le ja muualle Etelä-Suomeen. Voidaan puhua rakenteellisesta kehittymättömyydestä niin
valtakunnallisella kuin aluetasollakin.

4.1.3 Yhteistyö

Alueen kilpailukyky riippuu osaamisen ja innovatiivisuuden tasosta. Niiden kasvattaminen
edellyttää yhteistyötä. Tanssitaiteen palveluiden käyttö ei lisäänny ainoastaan kasvattamalla
niiden määrää, vaan samalla tulee panostaa myös laatuun eli tanssin alan sisältöön. Sitä voi-
daan edistää tehokkaasti esimerkiksi verkottamalla toimintoja ja useita toimijoita yhteen. Ver-
kostot voivat koostua esimerkiksi henkilökohtaisista, paikallisista, alueellisista, valtakunnal-
lisista ja kansainvälisistä verkostoista. Olennaista on, että verkosto muodostaa rakenteen toi-
minnalle oli se sitten alueellinen, kansallinen tai kansainvälinen.

Kulttuurityössä verkostoituminen on melko uusi ajatus, koska toiminnot ovat pitkään
olleet sidoksissa alueelliseen järjestelmään. Verkostojen avulla voidaan kuitenkin kehittää uu-
sia toimintamalleja, ennakoida tulevaisuuden muutostarpeita sekä orientoitua uudenlaiseen
avoimuuteen ja työkulttuuriin. Lähtökohtana tulee olla toimijoiden välinen, kaikkia osapuo-
lia hyödyttävä yhteistyö, joka perustuu vapaaehtoisuuteen ja luottamukseen. Verkostomaisessa
toiminnassa kukin toimija keskittyy ydinosaamiseensa ja lisäksi vahvistaa omaa osaamistaan
yhteistyön avulla.

13 Pääkaupunkiseutu: Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen.
Muu Etelä-Suomi: muu entinen Uudenmaan lääni, entinen Turun ja Porin, Hämeen ja Kymen lääni sekä Ahvenanmaa
Väli-Suomi: Entiset Mikkelin, Pohjois-Karjalan, Kuopion, Keski-Suomen ja Vaasan läänit
Pohjois-Suomi: Oulun ja Lapin läänit
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4.2 Tanssin aluekeskusten tavoitteet

Edellä mainittujen lähtökohtien perusteella tanssin aluekeskusten tavoitteena on:

1) edistää taide- ja kulttuuripalveluiden tasa-arvoista saatavuutta ja saavutettavuutta

sosiaalisesti sekä alueellisesti tanssitaiteen osalta siellä, missä on jo olemassa olevaa

toimintaa sekä toimijoita. Vaikutus näkyy lisääntyneenä tanssitaiteen tarjontana ja sen

myötä palveluiden suurempana käyttönä eri puolilla maatamme.

2) lisätä tanssitaiteilijoiden työskentelymahdollisuuksia omalla taiteen alallaan. Vaikutus

näkyy tanssin alan rakenteiden kehittymisenä koko maassa ja sen myötä

tanssitaiteilijoiden parempana työllistymisenä myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

3) lisätä yhteistyötä ja vahvistaa osaamista. Yhteistyön lisäämisen vaikutuksena syntyy

tanssiteoksia, joita on tuotettu usean toimijan voimin ja tahdosta. Osaamisen vahvistamisen

myötä lisääntyy myös korkeatasoisen ja ilmaisuvoimaisen tanssitaiteen tarjonta. Osaamisen

kehittymistä tukevat myös tavoitteet 1 ja 2.

4.3 Tanssin aluekeskusten toiminta

Tanssin aluekeskustoiminnalle asetetut tavoitteet linjaavat sitä keinovalikoimaa, jota käy-
tetään tavoitteisiin pyrittäessä. On luonnollista, että keinot, joilla pyritään esimerkiksi palve-
luiden tarjonnan lisäämiseen eroavat niistä keinoista, jotka liittyvät tuotantorakenteiden ke-
hittämiseen. Samalla keinolla voidaan kuitenkin vaikuttaa useamman tavoitteen toteutumi-
seen. Taulukossa 6 on esitetty keinoja, joilla pyritään kohti asetettuja tavoitteita ja tavoiteta-
soja.

Asetettuihin tavoitteisiin tulisi aina liittyä taso mitä tavoitellaan ja mikä on mitattavissa.
Tavoitetason määrittäminen tanssin aluekeskusten toiminnan osalta ei ole yksinkertaista, kos-
ka jokaisen valittavan keskuksen tavoitetaso riippuu toisaalta sen lähtötasosta sekä myös alu-
eellisista erityispiirteistä. Samaa tavoitetasoa ei voida edellyttää esimerkiksi työmahdollisuuk-
sien lisäämisen osalta pääkaupunkiseudulla ja Pohjois-Karjalassa. Lopullinen tavoitetason
määrittäminen tapahtuu aluekeskusten valinnan yhteydessä, jolloin on tiedossa myös käytet-
tävissä olevat resurssit. Yleistä ja laadullista kuvausta kunkin tavoitteen tasosta eli siitä, mihin
aluekeskustoiminnalla pyritään, on kuitenkin mahdollista tehdä.

Taide- ja kulttuuripalveluiden tasa-arvoisen saatavuuden käytön lisäämiseen tähtäävät kei-
not liittyvät palveluiden tarjontaan, alueelliseen yhteistyöhön sekä tiedotustoimintaan. Näil-
lä keinoilla tavoitellaan hyviä elinoloja alueesta riippumatta. Taiteella ja kulttuurilla on huo-
mattava merkitys ihmisten hyvinvoinnille, mutta myös alueen kilpailukyvylle. Aluekeskusten
toiminnan kannalta voi todeta, että mitä paremmin alueilla on tarjolla laadukasta tanssin esi-
tys- ja muuta toimintaa sitä enemmän kulttuuripalveluita käytetään. Ja toisaalta; mitä parem-
min on tarjolla tietoa alan toiminnasta, sitä alempana on kynnys käyttää palveluita. Tiedotus-
toiminta ja yleisötyö lisäävät ihmisten tietoisuutta tanssitaiteesta. Se kuinka paljon lisää esi-
merkiksi esitystoimintaa, vierailu- ja kiertuetoimintaa tai festivaaleja tulisi olla riippuu aluees-
ta. Ajatuksena kuitenkin on, että eri puolilla maatamme kyettäisiin tarjoamaan monipuolista
tanssitaiteen ohjelmistoa.

Taiteen soveltava käyttö, esimerkiksi Terveyttä kulttuurista -tapaisissa hankkeissa sekä yh-
teistyö alueen muiden toimijoiden mm. oppilaitosten, kulttuurilaitosten ja harrastajien kans-
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sa, vakiinnuttaa tanssin alan toimintaa yhdeksi olennaiseksi osaksi alueen ihmisten ja elinkei-
noelämän hyvinvoinnin kehittämistä. Tämän vuoksi aluekeskusten tulisi harkita myös tällai-
sen yhteistyön tekemistä.

Tanssitaiteen tarjonnan lisääntyminen eri puolilla valtakuntaa edellyttää työskentelymah-
dollisuuksien luomista. Tanssin alalla tämä liittyy lähinnä tuotantorakenteiden kehittämiseen.
Vahvistamalla tuotantotoimintaa esimerkiksi lisäämällä esityksiä tuottavaa henkilöstöä ja ti-
loja mahdollistetaan esitys- ja kiertuetoiminnan lisääntyminen ja teosten elinkaaren pidenty-
minen. Esimerkiksi vahvistamalla edellytyksiä osatuottamiseen valtakunnallisella tai kansain-
välisellä tasolla lisätään alueelle myös muita taiteen alan rahoittajia.

Taidetta ei kuitenkaan synny ilman taiteilijaa. Myös taiteellisen henkilöstön työsuhteiden
kestoon tulee kiinnittää huomiota. Pidentämällä taiteellisen henkilöstön työsuhteiden kestoa
tuetaan taiteilijoiden mahdollisuutta työllistyä myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Tar-
joamalla tuotanto- ja palvelutoimistopalveluita (neuvontaa tuottamiseen, rahoitukseen ym.
liittyvissä asioissa) myös alueella toimiville vapaille ryhmille vahvistetaan kokonaisvaltaisesti
taiteilijoiden työllistymismahdollisuuksia.

Yhteistyön ja osaamisen vahvistamiseen liittyvä keinovalikoima kohdentuu lähinnä sellai-
seen toimintaan, jolla tuetaan ilmaisuvoimaisen ja korkeatasoisen tanssitaiteen kehittämistä.
Tämän lisäksi myös muiden tavoitteiden toteutuminen edistää osaamisen kehittymistä. Ta-
voitetason asettaminen taiteen sisällön kehittämisen osalta liittyy lähinnä laadullisiin mittarei-
hin, mutta määrällisten mittareiden käyttäminen ei ole myöskään mahdotonta. Mahdollisuus
pitempiaikaiseen työskentelyyn teoksen luomiseksi esimerkiksi residenssi- ja house-koreografi
-toiminnalla samoin kuin ammattilaisten säännöllinen kurssimuotoinen treenaus- ja work-
shop-toiminta vahvistavat osaamista. Taiteiden välinen, valtakunnallinen ja kansainvälinen
yhteistyö antavat tanssin alan toimijoille uusia näkökulmia kehitettäessä tanssitaiteen sisältöä.

Alla esitetyssä taulukossa 6 on tiivistetysti esitetty tanssin aluekeskustoiminnalle asetetut
tavoitteet ja tavoitetasot sekä mittareita, joilla tavoitteiden toteutumista voidaan seurata. Tau-
lukossa on esitetty myös niitä keinoja, joilla tavoitteisin pyritään. Näistä keinoista muodos-
tuu tanssin aluekeskusten toiminnan runko.
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  Taulukko 6: Aluekeskustoiminnan tavoitteet ja keinot

Tavoite Tavoitetaso Keino  Mittari

2. lisätä tanssitaiteilijoiden
työskentelymahdollisuuksia
omalla taiteen alallaan.
Vaikutus näkyy tanssin alan
rakenteiden kehittymisenä
koko maassa ja sen myötä
tanssitaiteilijoiden parempana
työllistymisenä myös pääkau-
punkiseudun ulkopuolella.

tuotantorakenteen
vahvistamisen osalta
määritellään jokaisen
keskuksen alueellisista
ja toiminnallisista
lähtökohdista.

- tuotantotoiminnan
vahvistaminen

- pitempiaikaisten
työsuhteiden mahdollis-
taminen

- osatuottamisen
edellytysten vahvistaminen
mukaan lukien kansainväli-
set yhteistuotannot

- tuotanto- ja palvelu-
toimisto

- henkilöstö, tilat, määrärahat,
tekniikka (htv, kk, kpl)

- työsuhteiden pituus (htv, kk)

- yhteisten tuotantojen määrä
(kpl)

- asiakaskäynnit (kpl)

3. lisätä yhteistyötä ja vahvis-
taa osaamista. Yhteistyön
vaikutuksena syntyy tanssi-
teoksia, joita on tuotettu
usean toimijan voimin ja
tahdosta. Oman osaamisen
vahvistaminen näkyy myös
korkeatasoisen ja ilmaisuvoi-
maisen tanssitaiteen tarjonta-
na. Osaamisen kehittymistä
tukevat myös tavoitteet 1 ja 2.

yhteistyön määrästä
määritellään jokaisen
keskuksen alueellisista
ja toiminnallisista
lähtökohdista.
Osaamisen laadulli-
nen arviointi suorite-
taan vertaisarviointina.

- tilaisuudet (kpl)

- htv ja kk

- htv ja kk

- yhteistyön määrä (kpl)

- yhteistyöhankkeet ja -kumppa-
nit (kpl)

määritellään palvelui-
den tarjonnan ja
käytön lisäämisen
osalta jokaisen
keskuksen alueellisista
ja toiminnallisista
lähtökohdista.

- esitystoiminnan järjestä-
minen; omat tuotannot,
osatuotannot ja vierailutoi-
minta, kiertuetoiminta

- alueellinen yhteistyö

- tiedotustoiminta ja
yleisötyö

- taiteen soveltava käyttö

- festivaalit ja tapahtumat

1. edistää taide- ja
kulttuuripalveluiden tasa-
arvoista saatavuutta ja
saavutettavuutta sosiaalisesti
sekä alueellisesti tanssitaiteen
osalta siellä, missä on jo
olemassa olevaa toimintaa
sekä toimijoita. Vaikutus näkyy
lisääntyneenä tanssitaiteen
tarjontana ja sen myötä
palveluiden suurempana
käyttönä eri puolilla maatamme.

- kävijät, esitykset, kiertue-
esitykset, tapahtumat (kpl),
- tuotannot; omat- ja osatuotan-
not, vierailut (kpl)

- yhteistyön määrä (kpl)

- yleisötilaisuudet, tiedotus (kpl)

- soveltavat hankkeet (kpl)

- festivaalit ja tapahtumat (kpl)

- ammattilaisten säännölli-
nen kurssimuotoinen
treenaus- ja workshop-
toiminta

- house-koreografi -
toiminta mukaan lukien
kehittämistyö

- residenssitoiminta

- taiteiden välinen
yhteistyö

- valtakunnallinen ja
kansainvälinen yhteistyö
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4.4  Tanssin aluekeskusten valinta

Tanssin aluekeskuksia valittaessa on otettava huomioon toisaalta tavoitteet, jotka on asetettu
aluekeskusten toiminnalle ja toisaalta ne reunaehdot, jotka liittyvät alueelliseen kehitykseen.
Aluekeskusten valinnan lähtökohtana on, että yksittäinen keskus perustetaan ensi vaiheessa jo
olemassa olevien toimintojen pohjalle. Näin on toimittu myös muissa eurooppalaisissa tans-
sin aluekeskushankkeissa. Yksittäisen aluekeskuksen sijoittaminen alueelle, missä ennestään ei
ole alan ammatillista toimintaa, ei ole realistista.

Edellisen perusteella huomioon otettavia asioita tanssin aluekeskusten valinnassa ovat:

1) Olemassa oleva tanssin alan toiminta
Tanssin aluekeskuksena toimiminen edellyttää harkintaa ja sitoutumishalua alueen toimi-

joilta. Toiminnan kokonaisuuden kannalta on tärkeää, että aluekeskukset sitoutuvat toimin-
taan ja niillä on aito kiinnostus sekä yhteistyöhön että kehittämiseen. Jotta kehittämistyö ja
asetettujen tavoitteiden toteuttaminen olisi mahdollista, tulee jokaisella keskuksella olla pe-
rustoiminta ja sen edellyttämät rakenteet kunnossa. Perustoiminnalla tarkoitetaan lähinnä ole-
massa olevaa jatkuvaa ja säännöllistä esitystoimintaa ja sen tuottamiseen liittyviä perusraken-
teita kuten tila-, henkilöstö- ym. rakenteita. Määrittelyä siitä, mikä tulee olla keskuksen hen-
kilöstömäärä tai budjetin suuruus ei ole mielekästä tehdä, mutta olennaista on, että alue/maa-
kunta, kunta/kaupunki suhtautuu tehtävään myönteisesti.

Aluekeskusten yhteistyötahot ja toimintamuodot voivat olla moninaiset. Alueen omista
vahvuusalueista riippuen hankkeen vetovastuu voi vaihdella alueellisesta taidetoimikunnasta
yksittäiseen toimijaan. Aluekeskuksen toiminta voidaan rakentaa esimerkiksi alueellisen tai-
detoimikunnan, kaupungin/kunnan, VOS-tanssiteatterin tai tuotantokeskuksen mallille.
Aluekeskukset voivat rakentua yhteistyössä festivaalin, ammatillisen koulutuksen ja alueen
taide- ja kulttuurilaitosten sekä muiden toimijoiden kanssa. Rahoitus tulee rakentua alueen,
kaupungin/kunnan ja omien tuottojen rahoituspohjalle. Valtio on vain yhteistyökumppani,
joka rahoittaa kehittämistä.

2) Valtakunnallinen ja alueellinen kattavuus
Tanssin aluekeskusten toiminnan lähtökohtana on lisätä taide- ja kulttuuripalveluiden saa-

vutettavuutta ja saatavuutta asuinpaikasta ja varallisuudesta riippumatta sekä parantaa tanssi-
taiteilijoiden mahdollisuuksia työllistyä alalla myös muualla kuin pääkaupunkiseudulla. Tämä
edellyttää, että aluekeskukset sijoittuvat eri puolille maatamme, mutta kuitenkin alueelle, jossa
on myös muuta olemassa olevaa toimintaa.

3) Yhteistyö ja osaaminen
Aluekeskusten tavoitteena on lisätä yhteistyötä osaamisen vahvistamiseksi. Tämä edellyt-

tää eri toimijoiden ja alueiden välistä yhteistyötä tanssin aluekeskustoiminnan kokonaisuuden
kehittämiseksi. Aluekeskusten toiminta voi parhaimmillaan olla vastavuoroista erilaisien tai-
tojen ja tiedon kulun edistämistä alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Yhteistyöllä
rakennetaan uusia yhteyksiä ja vahvistetaan olemassa olevia kontakteja eri toimijoiden välillä.
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4.5 Tanssin aluekeskusten rahoitus

Tanssin aluekeskustoiminta tulisi käynnistyä kahdessa vaiheessa; ensimmäinen vaihe vuoden
2004 aikana ja täydentävä vaihe vuoden 2005 alussa. Kaikkiaan käynnistämisvaiheen toimin-
nan tulisi koskea viittä vuotta. Vuoden 2009 aikana tulisi suorittaa käynnistämisvaiheen toi-
minnan määrällinen ja laadullinen arviointi.

Opetusministeriö on varannut tanssin aluekeskusten toiminnan käynnistämiseen 100 000
euron määrärahan vuodelle 2004. Raha kohdennetaan valittaville aluekeskuksille hakemusten
perusteella. Kysymys on kehittämisrahasta, ei yleisestä valtionavusta. Tämä tarkoittaa, että
ministeriö sitoutuu kehittämishankkeiden rahoitussuunnitelmaan enintään 50 prosentilla ko-
konaiskustannuksista. Erityisestä syystä voidaan avustus myöntää korkeampana.

Vuonna 2005 kehittämishanke edellyttäisi vähintään 400 000 euron lisäystä. Tavoitteena
on noin 500 000 euron vuosittainen määrärahaa vuosille 2005-2009.

Vuoden 2009 aikana tulisi suorittaa arviointi tanssin aluekeskusten toiminnasta. Toimin-
nan määrällinen arviointi tulisi suorittaa alustavasti laadittujen mittareiden pohjalta. Sen sijaan
laadullinen arviointi tulisi suorittaa alan jonkin asiantuntijatyöryhmän toimesta (ns. vertais-
arviointi).
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