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Suomen tanssi- ja sirkustaiteilijat ry:n toimintasuunnitelma 2019 
 

STST:n perustehtävä 

 

Suomen tanssi- ja sirkustaiteilijat – Finlands dans och cirkuskonstnärer ry, STST, toimii tanssi- ja 

sirkustaiteilijoiden ammatillisten ja sosioekonomisten etujen ajajana sekä kulttuuripoliittisena 

vaikuttajana. STST on yksi Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto (Teme) ry:n seitsemästä 

jäsenjärjestöstä ja STST:n jäsenet ovat automaattisesti myös Temen jäseniä.  

 

STST ottaa osaa kulttuuripoliittiseen keskusteluun, pyrkii vaikuttamaan tanssi- ja 

sirkustaiteilijoiden työskentelymahdollisuuksien kasvuun sekä tanssi- ja sirkustaiteen 

yhteiskunnalliseen arvostukseen lausunnoin ja kannanotoin, järjestämällä seminaareja, 

kollegatapaamisia ja koulutusta, tekemällä yhteistyötä muiden alan toimijoiden kanssa sekä 

julkaisemalla omaa Liitos-lehteä.  

 

Teme vastaa työmarkkinapoliittisesta edunvalvontatyöstä STST:n kattojärjestönä. STST:n 

edustajat toimivat TES-työryhmissä alansa asiantuntijoina. Tanssi- ja sirkustaiteilijoita koskevat 

työehtosopimukset ovat: 

 

- Teatterialan työehtosopimus (tanssijat, koreografit, sirkustaiteilijat) 

- Tanssinopettajien työehtosopimus 

- Yleisradion freelancersopimus (tanssijat ja koreografit) 

- Elokuva-alan työehtosopimus (koreografit). 

- Työpaikkakohtainen sirkusohjaajia koskeva työehtosopimus: Tikkurilan Teatteri 

 

Teme järjestää luottamusmieskoulutuksen kaksi kertaa vuodessa. STST toimii asiantuntijana 

omalla alallaan sekä kustantaa tarvittaessa luottamusmieskurssin. 

 

Painopisteet vuoden 2019 toiminnassa 

 

Vuonna 2019 STST tekee oman kulttuuripoliittisen ohjelman, tuo järjestöä lähemmäksi tanssi- ja 

sirkusalan opiskelijoille sekä ottaa osaa Allianssin syntymiseen.  

 

Kulttuuripoliittinen ohjelma 

Maailma muuttuu ja ammattiyhdistystoiminnan täytyy muuttua sen mukana. On aika tarkastella 

kriittisesti sitä, mitä asioita oikeastaan ajamme. Mitkä ovat teesimme? Mitkä ovat STST:n 

konkreettiset kulttuuripoliittiset ehdotukset paremman tulevaisuuden puolesta? Miten saada 

nuoret mukaan toimintaan? Miten näyttäytyä tuoreena ja alati ajankohtaisena vanhan ay-jargonin 

sijaan? 

 

Vuoden 2019 painopiste, kulttuuripoliittinen ohjelma, tuodaan hyvin näkyville niin nettisivuilla, 

Liitos-lehdessä kuin tiedotuksessakin. Kulttuuripoliittiselle ohjelmalle järjestetään 

julkistamistilaisuus ja sen kanssa lobataan eduskunnan uusia sivistysvaliokunnan jäseniä vaalien 

jälkeen.  

 

 



 

2/5 
 

 
STST tunnetuksi tanssi- ja sirkusalan opiskelijoille/ Oppilaitoskiertue 

Vuoden 2019 aikana olemme yhteydessä jokaiseen alan ammattioppilaitokseen sekä 

korkeakouluun ja pyrimme luomaan toimivan ja pysyvän vierailukäytännön, jotta jokainen 

ammattiin valmistuva tulee saamaan henkilökohtaisen kosketuksen STST:n toimintaan jo 

opiskeluaikana ammatti-identiteetin ja terveen ammattiylpeyden vahvistamiseksi.  

Oppilaitoskiertueella nuoret tanssijat osallistetaan osaksi STST:n kulttuuripoliitista ohjelmaa, jotta 

he ymmärtävät roolinsa ja asemansa tanssin ja sirkuksen toimijoina nyt ja tulevaisuudessa.  

Vierailut ovat  myös tärkeä osa yritystämme nostaa alaa palkkakuopasta. Mitä vähemmän on 

niitä, jotka suostuvat tekemään töitä alipalkattuina, sitä paremmat neuvottelumahdollisuudet 

meillä kaikilla on palkkauskysymyksissä. 

 

Allianssi 

STST aloitti jo melkein kymmenen vuotta sitten allianssimallin selvittämisen, jotta se saataisiin 

Suomeen. Vuonna 2018 OKM aloitti selvityksen Allianssin mahdollisuuksista Suomessa ja 

STST:llä on keskeinen rooli järjestöjen ryhmässä, johon kuuluvat lisäksi Teme, Näyttelijäliitto, 

Suomen teatterit ja Muusikkojenliitto. Lisäksi STST:n hallituksessa toimii erikseen nimetty 

Allianssi-työryhmä. 

 

Allianssi tarjoaa, niin palkkaa työttömyyskausina mutta myös vakaata elämänhallintaa, se sisältää 

myös mentorointia ja erilaisia koulutuksia. Mallia on haettu Norjasta ja Ruotsista, joissa 

vastaavasta on saatu hyviä kokemuksia, Ruotsissa jo vuodesta 1999.  

 

Kulttuuripoliittinen toiminta 

 

Kentän rahoituksen parantaminen 

STST pitää erityisen tärkeänä tanssin ja sirkuksen vapaan kentän rahoituksen ja 

toimintaedellytysten parantamista sekä valtionapujärjestelmän kehittämistä. Tällä hetkellä valtion 

harkinnanvaraiset tuet ja produktioavustukset eivät vastaa toiminnan määrää. STST pyrkii 

vaikuttamaan tanssin ja sirkuksen rahoituksen monipuolistumiseen teosten elinkaarten 

pidentämiseksi. Näillä toimilla parannetaan työllisyyttä ja edistetään työurien jatkumista sekä 

edistetään tanssi- ja sirkustaiteen valtakunnallista saatavuutta. 

 

Palkkasuositukset sirkusopettajille ja kaupallisen alan tanssijoille 

STST on huolissaan kaupallisen taidealan villeistä palkkauskäytännöistä. Kaupallisella alalla 

tarkoitamme mainoksissa, tapahtumissa ja kaupallisten tv-yhtiöiden ohjelmissa tapahtuvaa 

esiintymistä. 

 

STST vaikuttaa siihen, että sirkuskoulut järjestäytyisivät ja työehtosopimus saataisiin myös 

sirkusopettajille.  

 

Laadimme sirkusopettajille vastaavanlaisen oppaan kuin ”Tanssi ja sirkus erilaisissa 

ympäristöissä” (2016) ja tähtäämme tulevaisuudessa työehtosopimuksiin. Samoin laadimme 

palkkasuositukset kaupallisen alan tanssijoille. Työllä on tarkoitus nostaa niin sirkusopettajien 

kuin kaupallisella alalla työskentelevien tanssijoiden ammattiprofiilia ja -tietoisuutta. 

 

STST:n hallituksessa toimii erikseen nimetyt Sirkusopettajien palkkasuositustyöryhmä sekä 
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Kaupallisen alan tanssijoiden palkkasuositustyöryhmä. 

 

Työurien pidentäminen, työterveys ja työturvallisuus 

STST kiinnittää erityistä huomiota tanssi- ja sirkusalan toimijoiden työuran konkreettisiin 

pidentämismahdollisuuksiin. Kohoava eläkeikä tuo haasteita jäsenten työskentelytapoihin ja 

-mahdollisuuksiin. Huomiota kiinnitetään työolosuhteisiin, työtilojen tarkoituksenmukaisuuteen ja 

työssä jaksamineen. Näkökulma ulottuu koko työuran mittaiseen ennaltaehkäisevään tukeen. 

STST:n hallituksessa toimii erikseen nimetty Työhyvinvointityöryhmä, joka järjestää tapaamisia ja 

seminaareja. 

 

Tanssi- ja sirkustaiteilijoiden sosiaaliturva 

STST:n jäsenet ovat pääosin pätkä- ja silpputöitä tekeviä (eli työskentelevät muissa kuin 

vakituisissa ja kokoaikaisissa palkkatyösuhteissa) ja heidän sosiaaliturvansa on saatava 

muiden työntekijöiden kanssa samalle tasolle riippumatta työn tekemisen tavasta (palkka, 

palkkiot, yrittäjyys, apurahat jne.). STST työskentelee yhdessä Temen ja sen jäsenjärjestöjen 

kanssa sen hyväksi, että ns. itsensä työllistävien taiteilijoiden asema huomioitaisiin paremmin  

maamme työ- ja sosiaalilainsäädännössä ja että myös alle neljän kuukauden apurahalla toimivat  

saataisiin sosiaaliturvan piiriin. 

 

Liitos-lehti 

Liitos-lehti ottaa kantaa tanssin- ja sirkuksen kulttuuripoliittisiin kysymyksiin. 

Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Lehden painosmäärä on 1150 kpl ja sitä lähetetään myös 

alan ammattioppilaitoksiin sekä sidosryhmille. Lehti tavoittaa jäsenet kaikkialta Suomesta. 

Lehden kautta järjestö näkyy ja vaikuttaa valtakunnallisesti. 

 

Neljä kertaa vuodessa kokoontuva Liitos-lehtityöryhmä vastaa yhdessä vastaavan toimittajan 

kanssa lehden sisällöstä, johon nostetaan aina myös ajankohtaisia kulttuuripoliittisia aiheita. Lehti 

pyrkii tuomaan esiin taiteilijoiden työtä eri näkökulmista sekä keskustelemaan työssä jaksamiseen 

ja ammatti-identiteettiin liittyvistä haasteista ja tarpeista. Liitos-lehden tavoitteena on olla ikkuna 

taiteilijan työnkuvien yhä laajeneviin mahdollisuuksiin sekä areena alan sisäiselle 

kehityskeskustelulle. 

 

Lehden taitto ostetaan ulkopuoliselta taittajalta. Tukeakseen eri alueilla tapahtuvaa 

ammattilaistoimintaa ja sen näkyvyyttä valtakunnallisesti STST maksaa Liitos-lehteen tilatuista tai 

pyydetyistä kirjoituksista kirjoituspalkkion. Lehden vastaavalle toimittajalle maksetaan myös 

toimituspalkkio. 

 

Vuonna 2019 STST selvittää Liitos-lehden siirtämistä verkkojulkaisuksi kustannusten 

vähentämiseksi ja levikin laajentamiseksi.  

 

Tiedotus ja julkinen näkyvyys 

Osana organisaation kehittämistä STST kiinnittää erityistä huomiota nettisivujen toimivuuteen ja 

sisältöön. STST:n toiminnasta työstetään ”rautalankaversio”, joka vastaa mahdollisimman lyhyesti 

ja selkeästi siihen, miksi kannattaa olla STST:n jäsen.  

 

Oppilaitoskiertueen yhteydessä järjestetään jäsentapaamisia ympäri Suomea. Niillä on tarkoitus 

lisätä ymmärrystä siitä, mitä eri puolilla Suomea tapahtuu tanssin ja sirkuksen saralla, luoda 
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yhteisöllisyyttä ja vaikuttaa asioihin paikallisesti ja aluepoliittisesti. 

 

STST tiedottaa ajankohtaisista asioista kerran viikossa lähetettävän Temen uutiskirjeen kautta. 

Tarvittaessa jäsenille voidaan lähettää myös kohdennettuja viestejä.  

 

STST:llä on Facebook-sivu, jota hallinnoi hallitus. Siellä julkaistaan ajankohtaisia tapahtumia: 

seminaareja, koulutusta, jäsentapaamisia ja hallituksen toimintaa. Sivulla on vuonna 2018 yli 600 

seuraajaa ja tavoitteena on vilkastuttaa sivun julkaisuja ja kävijämäärää toimintavuonna 2019. 

 

Vuonna 2019 puheenjohtaja Veera Lamberg alkaa julkaista blogi- kirjoituksia tai omaa 

sosiaalisen median kanavaa (esim. Instagram). Tarkoituksena on jakaa ajatuksia, päästä lähelle 

jäseniä arkisilla huomioilla alasta ja STST:stä sekä herättää keskustelua sosiaalisessa mediassa. 

 

STST ottaa julkisesti kantaa alan asioihin tiedotusvälineissä silloin, kun siihen on tarvetta. 

 

Kansainvälinen toiminta 

STST osallistuu maailmanlaajuisen Fédération Internationale des Acteurs (FIA) -järjestön 

Euroopan kokouksiin sekä Pohjoismaisen Näyttelijäneuvoston (Nordisk Skuespillerråd - NSR) 

kokouksiin. Toiminnan kautta tutustutaan erilaisiin toimintamalleihin ja vaikutetaan yhteisiin 

kulttuuripoliittisiin asioihin. 

 

Tanssin ja sirkuksen maineteko -palkinto 

Tanssin ja sirkuksen maineteko -palkinto jaetaan toimintavuonna 2019 jäsenen erityisen 

ansiokkaasta esityksestä, teosta tai pitkästä urasta. Palkinnon saajasta päättää STST:n hallitus 

tulleiden ehdotusten pohjalta. Palkinto on jaettu vuodesta 2000 lähtien ja siihen liittyy 

rahapalkinto. 

 

Tekijänoikeudet 

Yhteishallinnointia ja teosten jälkikäytöstä maksettavia korvauksia varten STST on Kopiosto ry:n 

jäsen ja osallistuu sen hallintoon Temen kautta. 

 

Kotimainen verkostoituminen ja järjestösuhteet: 

STST osallistuu tanssin- ja sirkusalan koulutus- ja tutkintotoimikuntien työskentelyyn, antaa 
asiantuntijalausuntoja valtiollisille ja alueellisille päättäjille ja osallistuu taidepoliittiseen 
keskusteluun maassamme.  

STST osallistuu Tanssin talo ry:n toimintaan, jonka päämääränä on rakentaa tanssille 
kansallinen yhteistyöverkosto sekä oma talo näyttämöineen ja harjoitustiloineen.  

STST toimii aktiivisena jäsenenä seuraavissa yhteisöissä ja järjestöissä: 

•Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme 

•SAK (Temen kautta) 

•ERTO:n työttömyyskassa (Temen kautta) 

•Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliitto ry 

•Kopiosto ry 
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•Suomen Tekijänoikeudellinen yhdistys ry (Temen kautta) 

•Forum Artis (Temen kautta) 

•Helsingin Teatterimuseosäätiö 

•Sirkuksen Tiedotuskeskus 

•Tanssin Tiedotuskeskus 

•Dance Health Finland ry 

•Tanssille ry 

•Villa Karon Ystävät ry 

•Itä-Suomen, Keski-Suomen ja Sisä-Suomen tanssin aluekeskusten taustayhdistykset. 

•Balettipedagogit ry 

•Tanssin talo ry 

•Työväen sivistysliitto (Temen kautta) 

•Yhteisö tanssii ry 

Talous ja hallinto 

 

STST:n talous muodostuu jäsenmaksutuloista ja valtionavusta. STST:n toimintaa johtaa hallitus. 

Käytännön työstä vastaa Temen toimisto. 

 

STST:n jäsenmäärä on ylittänyt tuhannen jäsenen rajan. Kaikki järjestön jäsenet ovat myös 

Teatteri- ja mediatyöntekijäin liitto ry:n jäseniä. Jäsenilta peritään 1, 6 % palkasta jäsenmaksua, 

siitä 0,1 % vastaava osuus tilitetään STST:n käyttöön. Teme vastaa jäsenten 

työttömyyskassamaksuista. STST:n tukihenkilö Temen toimistolla on Marika Väisänen, 

talousasioiden hoidosta vastaa Temen toiminnanjohtaja Karola Baran ja kirjanpitäjänä toimii 

Sanna Wälläri. 

 

STST:n hallitus kokoontuu toimintavuoden aikana seitsemän kertaa. Lisäksi pidetään yksi 

STST:n hallituksen kokous, joka on ns. työseminaari. Hallituksen jäsenille maksetaan 

kokouspalkkiota 40 €/kokous. Työryhmien jäsenille 25 €/kokous. STST:n puheenjohtajalle 

maksetaan palkkiona kulttuuripoliittisten tehtävien hoidosta 2.000 €/kalenterivuosi ja 

kokouspalkkiona 100 €/kokous. Kun varapuheenjohtaja toimii kokouksen puheenjohtajana, 

hänelle maksetaan kokouspalkkiona 65,00€/kokous. Sihteerin kokouspalkkio on 65,00 €/kokous. 

 

STST:n hallitus on asettanut seuraavat työryhmät: Allianssi-työryhmä, Liitos-lehtityöryhmä, 

Kaupallisen alan tanssijoiden palkkasuositustyöryhmä, Sirkusopettajien palkkasuositustyöryhmä 

ja Työhyvinvointityöryhmä.  

 

Helsingissä 24.9.2018 

STST, Suomen tanssi- ja sirkustaiteilijat ry:n hallitus 


