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Luova Eurooppa -yhteyspiste / Opetushallitus



Nykyinen Luova Eurooppa (2014-2020) –
1,46 mrd kulttuurille ja luoville aloille

• Rahoitusta voivat hakea kulttuurin ja luovien
alojen organisaatiot

• Erilaisia tukimuotoja, joista jokaisessa
vuosittainen hakukierros

• 41 ohjelmamaata (UK mukana nykyisen
ohjelman loppuun saakka)

• Euroopan komissio ja toimeenpanovirasto
EACEA vastaavat hallinnosta eli rahoitusta
haetaan Brysselistä eurooppalainen kilpailu

• Kansalliset Luova Eurooppa -yhteyspisteet
neuvovat hakijoita ja tiedottavat
rahoitusmahdollisuuksista

56%

13%

13%

Median alaohjelma 
56%

Kulttuurin alaohjelma 
31%

Monialainen toimintalinja 
13%

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/creative-europe-desks_en


Mitä on tuettu?
Kulttuurin alaohjelma

• Yhteistyöhankkeet 

 Pienet: min. 3 toimijaa 3 maasta
EU-tuki max. 60 % tai 200 000 €

 Suuret: min. 6 toimijaa 6 maasta
EU-tuki max. 50 % tai 2 milj. €

• Eurooppalaiset verkostot

• Eurooppalaiset foorumit

• Kirjallisuuden käännöshankkeet

Erilaisia pilottihakuja, mm. 

• i-Portunus –liikkuvuustuki

 uudet haut joulukuussa: 
musiikki, kääntäminen, 
arkkitehtuuri, kulttuuriperintö

 i-portunus.eu

https://www.i-portunus.eu/


Mikä on eurooppalainen yhteistyöhanke?

Yhteisen ratkaisun kehittämistä yhteiseen haasteeseen

Esim. kulttuurisisältöjen toteutusta, teosten 
levitystä ja liikkuvuutta tai osaamisen ja uusien 

toimintamallien kehittämistä

Rajat ylittävä toiminta Laajat vaikutukset

Yhdessä tekeminen 
kaikkien osaamista 

hyödyntäen

Jatkuvuus ja 
monistettavuus



Uusi Luova Eurooppa –ohjelma 2021-2027

• Yhteistyöhankkeet
• Tuki verkostoille
• Tuki foorumeille (Platforms)
• Käännöshankkeet

• EU:n palkinnot
• Euroopan kulttuuripääkaupungit
• Euroopan kulttuuriperintötunnusSäilyy!

• Music Moves Europe -rahoitus musiikkisektorille
• Tuki kulttuurialan liikkuvuuteen (taiteilijat ja ammattilaiset)  2. pilotti 

parhaillaan käynnissä
• Sektorikohtaista tukea kulttuuriperinnölle, arkkitehtuurille, muotoilualalle, kirja-

alalle ja kulttuurimatkailuun

Uutta!

• Budjettiesitys 2,2 mrd €
• Kulttuurille 33% (n. 700 M€), Medialle (1,28 mrd €)



Kulttuurin alaohjelman painopisteet 2021-2027

Kulttuurialan liikkuvuus ja levitys

Kulttuuriin osallistuminen, 
yleisötyö

Yhteiskunnan resilienssi, 
sosiaalinen inkluusio

Kulttuurin ja luovien alojen 
toimintakyky ja kasvu

Eurooppalainen identiteetti ja 
arvot

Kansainväliset valmiudet ja 
osaaminen

Globaalit suhteet ja 
kulttuuridiplomatia

+ Vihreä kehitys ja sukupuolten 
välinen tasa-arvo



Kulttuurialan yhteistyöhankkeet 2021 alkaen

HAKU AVAUTUU
talvi / kevät 

2021

HAKEMUSTEN 
DEADLINE

n. 6-8 viikkoa 
myöhemmin

TULOKSET
kesä / syksy 

2021

• Suunnittelu kannattaa käynnistää jo nyt
• Ensimmäisen hakukierroksen budjetti ei vielä tiedossa (ollut noin 40 M€ / vuosi)
• Hankkeiden pitää käynnistyä vuonna 2021, kesto todennäköisesti 2-4 vuoden välillä
• Vuonna 2021 voi olla myös toinen hakukierros normaalirytmissä hanketukia

haetaan toimintaa edeltävänä vuonna



Miten mukaan?

Koordinaattorina

• Tarpeellinen ja  innostava hankeidea
• Resursointi hakuprosessiin ja valmius 

hankehallintoon
• Hyvien partnerien löytäminen ja sitouttaminen

Partnerina

• Pienempi hallinnollinen vastuu
• Omat yhteistyökumppanit ja alan kv. verkostot
• Luova Eurooppa –yhteyspisteet välittävät 

kumppaninhakuja

Yksittäisenä taiteilijana tai 
ammattilaisena

• Mahdollisuudet hankkeiden, 
verkostojen ja esim. eri alojen 
foorumien sisällä

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/loyda-hankekumppanit
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/#search/project/keyword=&programmes%5B0%5D=31052583&subprogrammes%5B0%5D=31052584&actions%5B0%5D=31061534&matchAllCountries=false


Neuvoja saat Luova Eurooppa -yhteyspisteestä
Rahoituksen hakeminen tapahtuu keskitetysti Brysselistä (toimeenpanovirasto EACEA tai 
Euroopan komissio)

Luova Eurooppa -yhteyspiste (Opetushallituksessa) tiedottaa ja neuvoo
www.oph.fi/luovaeurooppa

Ota yhteyttä ja kysy lisää!
Hanna Hietaluoma-Hanin & Riikka Koivula
puh. 0295 338 540 ja 0295 338 509
kulttuuri@oph.fi

Tutustu rahoitettuun toimintaan!
www.oph.fi/fi/luova-eurooppa-hankkeet

http://uutiskirje.oph.fi/

@LEkulttuuri #luovaeurooppa

http://www.oph.fi/luovaeurooppa
mailto:kulttuuri@oph.fi
https://www.oph.fi/fi/luova-eurooppa-hankkeet
http://uutiskirje.oph.fi/
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