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Tanssin Tiedotuskeskuksen strategian vuosille 2014–2018 valmistelu aloitettiin 
loppuvuodesta 2012. Prosessi saatiin valmiiksi vuoden 2013 lopussa. 
 
Osana strategiatyötä käytiin kymmenen jäsenyhteisön kanssa keskustelut, joissa 
käsiteltiin toimintaympäristön muutosta, Tiedotuskeskuksen tehtävää, toimin-
nan painopisteitä ja yhteistyötä. Tiedotuskeskuksen hallitus osallistui prosessiin 
aktiivisesti ja työn eri vaiheista keskusteltiin vuosina 2012 ja 2013 kuudessa  
kokouksessa. 
 
Vuonna 2011 valmistunut Tanssin Tiedotuskeskuksen viestintästrategia 2011–
2015 keskittyy Tiedotuskeskuksen toiminnan tarkasteluun viestinnän näkö-
kulmasta. Tässä yleisstrategiassa tarkastellaan toimintaa pääosin muista 
näkökulmista. 
 
 
TOIMINTA-AJATUS 
 
Tanssin Tiedotuskeskus on asiantuntijaorganisaatio, jonka tehtävänä on edistää 
tanssitaiteen asemaa, toimintaedellytyksiä ja tunnettuutta Suomessa sekä 
suomalaisen tanssitaiteen tunnettuutta ulkomailla. Se parantaa tanssin asemaa 
myös lisäämällä tanssikulttuurin näkyvyyttä ja arvostusta.  
 
Tanssin Tiedotuskeskuksen toiminnan perustana on tanssin merkitys ja arvo 
yhteiskunnassa sekä taiteena että tanssikulttuurina. Tanssilla on voima lisätä 
sekä yksilön että yhteiskunnan hyvinvointia. 
 
 
VISIO  
 
Tanssin Tiedotuskeskus on tanssin alan luotettava ja arvostettu asiantuntija. 
Tiedotuskeskuksen asiantuntijuus perustuu laajoihin kotimaisiin ja kansain-
välisiin verkostoihin sekä kattavaan tiedontuotantoon. 
 
Tiedotuskeskus on entistä vaikuttavampi tanssin puolestapuhuja: se lisää 
yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa tanssin näkyvyyttä ja alan elinvoimaa. 
Tiedotuskeskus havaitsee toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset ja 
kehittää toimintaansa joustavasti niiden mukaisesti. 
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TANSSIN TIEDOTUSKESKUKSEN ARVOT 
 
Asiantuntemus – Tanssin Tiedotuskeskuksella on verkostoitumiseen, tutkimuk-
seen ja omaan tiedonkeruuseen perustuva vankka tietopohja tanssin 
ammattilaiskentästä, tanssikulttuurista sekä kansainvälisestä toiminta-
ympäristöstä. Tiedotuskeskuksen asiantuntemus pohjautuu myös suomalaisen 
ja kansainvälisen tanssitaiteen sisältöjen tuntemukseen. 
 
Avoimuus – Tanssin Tiedotuskeskus on helposti lähestyttävä, yhteistyöhakuinen 
ja verkostoituva. Se edustaa ja palvelee laajasti suomalaista tanssin kenttää. 
Tiedotuskeskus myös viestii kattavasti omasta toiminnastaan ja arvioi sitä 
säännöllisesti. 
 
Kestävyys – Tanssin Tiedotuskeskus toteuttaa kestävän toiminnan käytäntöjä 
omassa toiminnassaan ja edistää niitä tanssin kentällä. Käytäntöjä ovat muun 
muassa yhteistyö, suunnitelmallisuus, tehokkuus ja resurssien oikein 
suuntaaminen. 
 
Vaikuttavuus – Tanssin Tiedotuskeskuksen omaa toimintaa ja valintoja ohjaa 
pyrkimys mahdollisimman suureen vaikuttavuuteen. Tiedotuskeskus tuo esille 
myös tanssitaiteen ja tanssikulttuurin vaikuttavuutta yhteiskunnassa. 
 
 
TOIMINTAYMPÄRISTÖ   
 
Tanssin Tiedotuskeskuksen toimintaympäristö muodostuu suomalaisesta 
yhteiskunnasta, siinä tapahtuvista yhteiskuntapoliittisista muutoksista, taiteen 
ja kulttuurin rahoitusjärjestelmästä sekä taloudellisen kehityksen vaikutuksista 
muilla yhteiskunnan alueilla.  
 
Taiteen ja kulttuurin merkitys yhteiskunnassa tunnistetaan entistä selkeämmin. 
Tanssitaiteelle ja muulle tanssin alan toiminnalle on syntynyt uudenlaista 
näkyvyyttä ja uusia mahdollisuuksia. Toisaalta tarve taiteen ja kulttuurin 
rahoituksen perustelemiselle ja vaikuttavuuden näkyväksi tekemiselle kasvaa. 
Tämä luo sekä uusia mahdollisuuksia että haasteita Tiedotuskeskuksen 
toiminnalle. 
 
Toimintaympäristön ydinalue, tanssitaide ja sen tekijät, on sekä rakenteellisessa 
että esteettisessä murroksessa. Muutos on osa laajempaa esittävän taiteen 
kentän kehitystä, jossa perinteiset rakenteet ja taidemuotojen väliset raja-aidat 
elävät ja muuntuvat. Tämä asettaa Tiedotuskeskukselle tanssitaiteen 
asiantuntijana ja puolestapuhujana uusia haasteita. 
 
Ymmärrys ihmisen kehollisuudesta ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edelly-
tyksistä maailmassa, jossa yhä suurempi osa inhimillisestä toiminnasta tapahtuu 
ei-fyysisenä toimintana, avaa tanssille ja tanssin ammattilaisille uusia toiminnan 
ja ansainnan mahdollisuuksia. Tarve tanssille sekä esteettisenä, sosiaalisena, 
fyysisenä että yhteisöllisenä kokemuksena kasvaa.  
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Tanssin Tiedotuskeskuksen näkökulmasta mahdollisuudet tanssitaiteen ja 
tanssikulttuurin toiminnan edistämiseen ovat entistä laajemmat, mutta taiteen 
ja kulttuurin rahoitus ei lähitulevaisuudessa kasva. Tiedotuskeskuksenkaan 
toiminnan kehittämistä ei voi rakentaa rahoituksen kasvuodotusten varaan. 
Toimintamuotoja kehitettäessä ja valintoja tehtäessä on oltava entistä 
tietoisempi kentän tarpeista ja toiminnan vaikuttavuudesta.  
 
Toimintaympäristön kansainvälinen ulottuvuus on nykyään itsestäänselvyys. Se 
vaikuttaa taiteeseen, sen sisältöihin ja tanssin kentän toimijoiden toiminta-
edellytyksiin sekä suoraan että suomalaisen yhteiskunnan ja yhteiskunta-
politiikan kautta. Tanssin kentän kansainvälisen toiminnan tukeminen ja 
kansainvälistymisen edistäminen on edelleen tarpeellista niin verkostojen, 
osaamisen, kontaktien kuin resurssienkin näkökulmasta. 
 
Tiedotuskeskuksen toiminnasta suuri osa toteutuu erilaisena viestintänä. 
Tiedotuskeskuksen viestintästrategiassa vuosille 2011–2015 on analysoitu 
viestintäympäristön kehitystä.  Viestinnän välineiden moninaistuminen jatkuu. 
Tulevaisuudessa painopiste on entistä enemmän verkossa tapahtuvassa 
viestinnässä. Kun tanssin kentän toiminta on samanaikaisesti laajentunut ja 
monimuotoistunut, on viestinnän tekeminen entistä haastavampaa, ja sen 
toimenpiteiden ja kohderyhmien priorisoiminen tärkeämpää.  
 
 
STRATEGISET PAINOPISTEET 2014–2018 
 

• Asiantuntijuuden kehittäminen ja ylläpitäminen. 
• Tietopohjan laajentaminen. 
• Tanssin näkyvyyden lisääminen. 
• Yhteiskunnallinen vaikuttaminen tanssin toimintaedellytysten 

parantamiseksi. 
• Tanssitaiteen ja tanssin ammattilaisten toiminnan tukeminen. 

 
Tanssin Tiedotuskeskuksen toiminnan edellytyksenä on tanssitaiteen, tanssin 
kentän ja muun toimintaympäristön tuntemus. Tulevina vuosina painotetaan 
Tiedotuskeskuksen oman tiedontuotannon kehittämistä sekä pyritään yllä-
pitämään aiempaa systemaattisemmin omaa ja verkostojen kautta toteutuvaa 
asiantuntemusta. Tanssin kentän laajan ja monimuotoisen kotimaisen ja 
kansainvälisen toiminnan seuraaminen voi tulevaisuudessa toteutua vain 
yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.  
 
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen, tanssin ja tanssitaiteen puolesta toimiminen 
ja puhuminen on keskeinen osa Tiedotuskeskuksen toiminnan oikeutusta ja 
toiminta-ajatusta. Tämän toiminnan osa-alueen vahvistaminen pohjautuu 
luotettavaan asiantuntijuuteen, kentän tuntemukseen ja tietopohjan 
laajentamiseen.  
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Lähitulevaisuudessa toiminnan keskiössä ovat edelleen tanssitaide, tanssin alan 
ammattilaiset ja taiteen tekijät. Tämä ei sulje pois laaja-alaisempaa tanssin 
kentän toimintaa hyödyntävää toimintaa, silloin kun resurssit antavat siihen 
mahdollisuuden. Tiedonkulun kehittäminen jäsenyhteisöjen kanssa luo pohjan 
yhteistyölle ja toiminnan kehittämiselle. 
 
Laajan tanssikulttuurikentän toiminnan arvo ja mahdollisuudet tunnistetaan. 
Sen näkyvyyttä vahvistetaan kehittämällä viestinnän sisältöjä ja kohderyhmä-
ajattelua. Strategiakauden yli ulottuvalla pitkällä tähtäimellä tavoitteeksi 
asetetaan uusien yhteistyö- ja toimintamuotojen kehittäminen koko tanssin 
kentällä. Näistä hyötyvät niin taiteen tekijät, muut tanssin alan ammattilaiset 
kuin tanssin kokijat, katsojat ja harrastajatkin. 
 
Tiedotuskeskuksen perustoimintaresurssin ei ennakoida kasvavan, mutta  
toimiala ja kentän tarpeet ovat kasvaneet ja moninaistuneet. Tässä tilanteessa 
yhteistyö muun tanssin kentän sekä muiden taide- ja kulttuurialan toimijoiden 
kanssa tulee olemaan entistä tärkeämpää. Yhteistyöllä luodaan mahdollisuuksia, 
resursseja ja vaikuttavuutta, joita yksin toimimalla ei olisi mahdollista saavuttaa.  
 
Kansainvälinen toiminta on integroitunut osaksi Tiedotuskeskuksen useimpia 
toiminta-alueita. Se toteutuu ulkomaille suuntautuvana viestintänä, promootio-
työnä, projekteina, verkostoissa toimimisena ja sitä kautta kansainvälisen 
asiantuntijuuden ylläpitämisenä.  
 
Tiedotuskeskus on edellisen strategiakauden aikana luonut itselleen kattavan 
kansainvälisen kontaktiverkoston, luotettavan ja hyvän maineen sekä edistänyt  
suomalaisen tanssin kansainvälistä tunnettuutta. Verkostojen ja tunnettuuden 
ylläpitämistä on tarpeen jatkaa. Myös kansainvälistä työtä pyritään tekemään 
entistä enemmän yhteistyössä kentän muiden toimijoiden kanssa. Näin 
resursseja voidaan suunnata aiempaa vahvemmin esimerkiksi erilaisten 
yhteistyöhankkeiden edistämiseen. 
 
Toiminnan suurempaan vaikuttavuuteen pyritään myös suunnittelemalla 
toimintaa entistä pitkäjänteisemmin. Joustavalla ja nopealla uusiin mahdolli-
suuksiin reagoinnilla on oma arvonsa, mutta resurssien tehokas käyttö ja 
erilaisten yhteistyöhankkeiden paras mahdollinen toteuttaminen edellyttävät 
yli yhden toiminta- ja rahoitusvuoden ulottuvaa suunnittelua ja päätöksen-
tekoa. Tämä voi mahdollistaa myös uudenlaisen rytmityksen eri painopisteiden 
välillä. Nykyistä pitkäjänteisemmän suunnittelu- ja toimintatavan edellytyksenä 
on luottamus perusrahoituksen tason säilymiseen. 
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TOIMINNAN OSA-ALUEET 
 
Tanssin Tiedotuskeskuksen toiminnassa on kolme osa-aluetta: 

• tiedontuotanto ja asiantuntijuus 
• tanssin kentän toimintaa edistävä kehittämistyö  
• viestintätyö. 

 
Osa-alueet limittyvät toisiinsa ja ovat toisistaan riippuvaisia. Toiminnan 
ytimessä on tiedontuotanto ja asiantuntijuus. Yhteiskunnallista vaikuttamis-
työtä ei pystytä tekemään ilman niitä. Myös kehittämistyö rakentuu tiedon-
tuotannon ja asiantuntijuuden varaan. Viestintätyö puolestaan lävistää kaiken 
toiminnan ja toimii kosketuspintana Tiedotuskeskuksen ja sen eri sidosryhmien 
välillä. 
 
Tiedontuotantoa ja asiantuntijuutta ylläpidetään ja kehitetään: 

• tuottamalla tilastotietoja tanssin esitystoiminnasta 
• tuottamalla tietoa muusta taidelähtöisestä toiminnasta tanssin alalla 
• ylläpitämällä Tanka-tietokantaa 
• seuraamalla tanssin alan esitys- ja muuta toimintaa eri tavoin: 

omakohtaisesti, verkostojen avulla, eri medioiden kautta 
• seuraamalla taide- ja kulttuuripoliittista keskustelua sekä alan julkaisuja 

ja tutkimusta 
• osallistumalla eri tapahtumiin sekä erilaisten verkostojen ja 

asiantuntijatyöryhmien toimintaan. 
 
Tanssin kentän toimintaa edistävä kehittämistyö toteutuu monimuotoisesti 
sekä kansainvälisenä toimintana sekä kotimaassa:  

• Koulutusprojekteina, jotka vahvistavat tanssin kentän osaamista ja 
toimintamahdollisuuksia. 

• Kansainvälisinä yhteistyöprojekteina, joissa Tiedotuskeskus joko toimii 
alkuunpanijana, toimijoiden linkittäjänä tai projektipartnerina.  

• Tanssin kentän verkostojen kehittämisenä muun muassa 
opintomatkojen, messumatkojen ja asiantuntijavierailujen avulla.  

• Palvelu- ja neuvontatyönä. 
 
Tanssin Tiedotuskeskuksen viestintätyötä toteutetaan: 

• tanssin kentän sisäisenä palveluviestintänä 
• tanssin kentän toiminnasta tiedottamisena 
• yhteiskunnallisena vaikuttamistyönä 
• promootioviestintänä. 

 
Tanssin Tiedotuskeskuksen toiminnan laajuus ja taso pyritään pitämään 
strategiakaudella entisellään. Toiminnan osa-alueissa ja käytännön toimen-
piteissä ei strategiakauden alussa tapahdu suuria muutoksia. Kyse on 
pikemminkin painopisteiden ja toimintatapojen muutoksesta. Käytännön 
toimintaa ja valintoja ohjaavat edellä listatut strategiset painopisteet ja 
Tiedotuskeskuksen toiminnan arvot. 
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STRATEGIAN SEURAAMINEN JA ARVIOINTI 
 
Strategian toteutumista seurataan ja arvioidaan vuositasolla toiminta-
suunnitelmien ja vuosikertomusten yhteydessä. 
 
Toiminnan osa-alueita ja toimenpiteitä sekä niihin käytettäviä resursseja 
arvioidaan vuosittain toimintasuunnitelmaa tehtäessä. Toimintasuunnitelmaan 
sisältyy myös yli toimintavuoden ulottuva katsaus, keskipitkän tähtäimen 
suunnitelma, joka mahdollistaa toiminnan pitkäjänteisen suunnittelun. 
 
Toiminnan tuloksia ja vaikuttavuutta arvioidaan vuosikertomuksen yhteydessä 
suhteessa tavoitteisiin ja strategiassa asetettuihin toiminnan painopisteisiin. 


