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Paths Crossing / HIAP ry. © Karel Koplimets

Rahoitusta 
kulttuurille, 
luoville aloille 
ja av-sektorille 



• vahvistamaan kulttuurisektorin toimijoiden kykyä 
toimia rajat ylittävästi

• edistämään alan toimijoiden ja teosten rajat 
ylittävää liikkuvuutta

• tavoittamaan uusia yleisöjä sekä Euroopassa että 
Euroopan ulkopuolella 

• edistämään uusien toiminta- ja rahoitusmallien 
syntyä

• vahvistamaan eurooppalaista kulttuuripolitiikkaa.

Luova Eurooppa pyrkii..

European Talent Exchange Programme
Green Man ã Polly Thomas



Luovan Euroopan tukimuodot arkkitehtuurille (1)

Pienet yhteistyöhankkeet
• vähintään 3 maata 
• Rahoitus max. 60 % ja 200 000 € 
• maksimikesto 4 vuotta
Suuret yhteistyöhankkeet
• vähintään 6 maata
• Rahoitus max. 50 % ja 2 milj. € 
• maksimikesto 4 vuotta

Yhteistyöhankkeiden rahoituksesta 
järjestetään avoin haku vuosittain Human Cities -hanke, AALTO-yliopisto 

http://humancities.eu/



Luovan Euroopan tukimuodot arkkitehtuurille (2)
Eurooppalaiset verkostot ja foorumit 
• Architects’ Council of Europe ja 27 muuta 

eri alojen verkostoa  
• Future Architecture Platform ja 16 muuta 

eri alojen foorumia

Alan kehittäminen, ammattilaisten 
osaamisen vahvistaminen, esiintymis-
ja (yhteis)työmahdollisuuksien 
edistäminen (www.ace-cae.eu)
Foorumeissa avoimia jäsen-, idea-, teos-
tai taiteilijahakuja

Future Architecture Platform levittäytyy Tiranasta Osloon ja 
Lissabonista Moskovaan. http://futurearchitectureplatform.org/



Luovan Euroopan tukimuodot arkkitehtuurille (3)
EU:n palkinnot
• Mies van der Rohe -nykyarkkitehtuuripalkinto
• Young Talent Architecture Award (YTAA)

Palkintoehdokkaat nimetään kansallisesti, 
voittajan valitsee kansainvälinen tuomaristo. 

Lisäksi tulossa i-Portunus -liikkuvuustukiohjelma
• Rahoitusta ammatillisiin liikkuvuuksiin teatterin, 

tanssin ja visuaalisten taiteiden aloilla 
Haku käynnistyy 15.4. osoitteessa 
www.i-portunus.eu Playa Arkkitehdit Oy:n suunnittelema 

asuinkerrostalo (Kotisaarenkatu, Helsinki) 
oli ehdolla vuoden 2017 Mies van der Rohe
-palkinnon saajaksi.



Arkkitehtuuri ja Luova Eurooppa (2014-2018)
Arkkitehtuuri valittu hakemuksessa 

24 hanketta

2 
foorumia

5 verkostoa

31 / 643 kpl

Todellisuudessa..

5 %
5 hanketta

1 
foorumi

4 verkostoa

10 kpl

1,6 %



What do these projects say about architecture?

• Architects as mediators among different domains, stakeholders and professions

• Working in and with public space

• Citizens’ participation in public space

• Working with public space = fostering democratic values

• Architects mostly involved in experiments or development of prototypes



Hankeyhteistyön painopisteet
1. Rajat ylittävä liikkuvuus

(toimijoiden liikkuvuus ja kulttuurituotteiden 
levitys)

2. Yleisötyö (saavutettava ja osallistava kulttuuri)

Osaamisen vahvistaminen koskien 

3. digitalisaatioon sopeutumista

4. uusien liiketoimintamallien kehittämistä ja 
testausta

5. ammatillisia valmiuksia ja työllistymis-
mahdollisuuksien parantamista

Mood Gasometer, Julius von Bismarck, Richard Wilhelmer & Benjamin Maus
Media Facades Festival Berlin 2008 © Frank Hülsbömer



Arkkitehtuuri hankkeissa?
Human Cities - Challenging the City Scale

• Yhteensä 12 partneria, 11 kaupunkia
• Suomesta mukana Aalto-yliopisto
• 4-vuotinen hanke (2014-2018)
• EU-rahoitus 1,88 M€
• The project explores how the inhabitants reclaim

the constantly evolving contemporary city. It uses
experiments in the urban space as ways of 
(re)inventing city life, a step to improve wellbeing
and quality of life. Design in public space.

• www.humancities.eu

Aalto-yliopisto, Group X
School as a Service (SaaS)  

Malli koulun tilapäisratkaisuista; 
Haukilahden lukiolaiset Otaniemen 
kampuksella 

http://www.humancities.eu/


Arkkitehtuuri hankkeissa?
Active Public Space

• Yhteensä 3 partneria: Institute for Advanced 
Architecture of Catalonia (IAAC), the Centre 
for Central European Architecture (CCEA) & 
the University of Applied Arts of Vienna 
(UAAV)

• 2-vuotinen hanke (2015-2017)
• EU-rahoitus 200 000 €
• Julkinen kaupunkitila ja teknologia, 

vuorovaikutus kaupunkilaisten kanssa
• Selvitys, julkaisuja, työpajoja, symposium ja 

kiertonäyttely



EU-hankkeet käytännössä
Toimintaa, ei seiniä 

• Tekoja, tietoja, taitoja, osaamisen 
kehittämistä ja jakamista, keskustelua ja 
vuoropuhelua

Yhteistyötä, ei vientihankkeita

• Kansainvälisyys lähtökohtana

• Hankkeet suunnitellaan yhdessä 

• Tehdään yhdessä, mukana toimijoita eri 
maista: kumppanimaat vaihtelevat, 
samoin hankkeiden mittakaava

EU-tuki on osarahoitusta 

• Omarahoitukseen ja tarvittavaan työ-panokseen 
vaikuttavat hanketyyppi ja toimijan rooli 
hankkeessa (partneri/koordinaattori)

• Valmistelutyö tehdään kokonaan omalla 
rahoituksella

Eurooppalainen kilpailu

• Tukea haetaan suoraan Brysselistä

• Ei maakiintiöitä -> kova eurooppalainen kilpailu 
- laatu ratkaisee!

• Kansalliset yhteyspisteet auttavat

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/contact_en


Uusi Luova Eurooppa 2021-2027 | Kulttuuri

Horisontaaliset 
toimet

Yhteistyöhankkeet

Eurooppalaiset verkostot

Eurooppalaiset foorumit

Taiteilijoiden ja alan 
toimijoiden liikkuvuus 

Tuki kulttuurialan ja luovien 
alojen organisaatioiden 

kansainväliseen toimintaan

Lainsäädäntöön 
vaikuttaminen

Sektorikohtaiset 
toimet

Musiikki: monimuotoisuuden 
tuki / luovuus & innovaatiot / 

levitys / koulutus & yleisöt

Kirjallisuus: monimuotoisuuden 
tuki / luovuus & innovaatiot / 

käännöstyö & levitys / koulutus & 
liikkuvuus / kansainväliset 

projektit

Arkkitehtuuri & kulttuuriperintö: 
liikkuvuus / alan kasvu & 

vertaisoppiminen / yleisökehitys 
& kansainvälistyminen

Muut sektorit: muotoilu ja muoti / 
kulttuurimatkailu: kehitys ja levitys 

EU:n ulkopuolella

Erityistoimet

EU:n kulttuurialan 
palkinnot

Euroopan 
kulttuuripääkaupungit

Eurooppalainen 
kulttuuriperintötunnustus

Eurooppalainen 
kulttuuriperintöpäivä

Tuki eurooppalaisille kulttuuri-
instituutioille, mm. European 

Union Youth Orchestralle



Kiitos!

http://uutiskirje.oph.fi/
@LEkulttuuri #luovaeurooppa
http://www.cimo.fi/ohjelmat/luovaeurooppa

Luova Eurooppa / Kulttuuri
Hanna Hietaluoma-Hanin & Riikka Koivula
puh. 0295 338 540 ja 0295 338 509
kulttuuri@oph.fi

http://uutiskirje.oph.fi/
http://www.cimo.fi/ohjelmat/luovaeurooppa
mailto:kulttuuri@oph.fi

