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VALTION OSALLISTUMINEN TANSSIN TALON UUDISRAKENNUKSEN JA TANSSIN TALON TOIMINNAN 

RAHOITUKSEEN 

Jane ja Aatos Erkon säätiö on 1.10.2014 myöntänyt Tanssi talo- hankkeelle 15 miljoonan euron suuruisen 

avustuksen ehdollisena. Avustuksen ehtona on muun muassa, että Helsingin kaupunki ja valtio osallistuvat 

hankkeeseen riittävällä panostuksella. 

Edellyttäen, että Jane ja Aatos Erkon säätiö ja Helsingin kaupunki osallistuvat Tanssin talo –hankkeen 

rahoittamiseen, valtio osallistuu hankkeen rahoittamiseen seuraavasti. 

Valtion osallistuminen uudisrakennuksen rahoittamiseen 

Valtio osallistuu Tanssin talon uudisrakennuksen rahoittamiseen yhteensä enintään kuuden miljoonan 

euron valtionavustuksella. Valtionavustus maksetaan jälkirahoitteisena vuosittain vähintään yhden 

miljoonan euron suuruisina maksuerinä aikaisintaan vuodesta 2018 alkaen.  Valtionavustuksen 

ensimmäinen erä myönnetään rakennushankkeen rakennustöiden käynnistyessä. Valtionavustus on 

enintään samansuuruinen kuin Helsingin kaupungin hankkeelle myöntämä avustus.  

Valtionavustuksen myöntämisessä noudatetaan kulttuuritilojen peruskorjausavustuksiin myönnettäviä 

käytäntöjä ja ehtoja siten kuin muun muassa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa 

(1705/2009) säädetään. 

Valtionavustus maksetaan sillä edellytyksellä, että eduskunta osoittaa valtion talousarviossa tarvittavan 

määrärahan.  

Valtion osallistuminen Tanssin talon toiminnan rahoittaminen 

Valtio osallistuu Tanssin talon toiminnan rahoittamiseen voimassa olevan valtionosuusjärjestelmän 

puitteissa siten kuin teatteri- ja orkesterilaissa (730/1992) ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 

annetussa laissa säädetään.  Valtion rahoitus osoitetaan Tanssin talon toiminnassa ammattimaisen 

taidetanssin tukemiseen. Valtionosuus myönnetään edellyttäen, että eduskunta osoittaa valtion 

talousarviossa tarvittavan määrärahan. 

Valtion tarkoituksena on osallistua Tanssin talon toiminnan rahoitukseen vuosittain yhteensä enintään 

650 000 eurolla edellyttäen, että Tanssin talon toiminta ja sen ylläpitäjä täyttävät teatteri- ja orkesterilaissa 

säädetyt valtionosuuden saamisen edellytykset. Rahoituksesta on tarkoitus myöntää enintään 200 000 

euroa valtionavustuksena ja loput enintään 450 000 euroa valtionosuuksina siirtämällä vastaava määrä 
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Helsingin kaupunginteatterin toimintaa Tanssin talolle1. Jos valtion talousarviossa teattereita koskevan 

valtionosuusmomentin henkilötyövuosien määrä kasvaa, valtio arvioi uusien henkilötyövuosien 

kohdentamista Tanssin talolle, jolloin Helsingin teatterisäätiöltä siirrettävä henkilötyövuosimäärä 

vastaavasti vähenee. Valtionosuuden siirtämiseen liittyvistä yksityiskohdista neuvotellaan viimeistään 

kesällä 2018. 

Valtionosuuden siirtäminen toteutetaan ensimmäisen kerran kertaluontoisena Tanssin talon toiminnan 

alkaessa. Sen jälkeen valtion osoittama rahoitus määräytyy vuosittain opetus- ja kulttuuritoimen 

rahoituksesta annetussa laissa säädetyin periaattein. 

Valtion ensimmäisenä vuotena myöntämän kertaluonteisen rahoituksen edellytyksenä on, että Tanssin 

talon toiminta ja rahoitus ovat riittävällä tasolla. Arvioitu tukitarve Tanssin talon käyttötaloudelle on 

uudisrakennuksen rakennusvaiheen päättymisen ja toiminnan käynnistymisen jälkeen 1,334 miljoonaa 

euroa vuodessa2. 
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1 Käytännössä järjestely edellyttää, että sekä Helsingin kaupunginteatterin ylläpitäjä että yhdistys pyytävät opetus- ja 
kulttuuriministeriöltä säätiön rahoituksen perusteena olevien henkilötyövuosien siirtämistä yhdistykselle Tanssin talon 
toimintaa varten. 
2 Loppuraportti Tanssin talo –työryhmä. 31.10.2015. 


