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Tiivistelmä 

Tutkimuksen tavoitteena on selventää roolia, joka Euroopan unionin jäsenvaltioiden 

kansallisilla kulttuuri-instituuteilla voisi olla EU:n kulttuuristrategiassa EU:n 

ulkosuhteissa. Siinä analysoidaan niiden tehtävien, rakenteiden ja resurssien 

vahvuuksia ja heikkouksia. Analyysilla pyritään määrittämään, onko niiden toiminnalla 

eurooppalainen ulottuvuus ja voisivatko ne tukea EU:ta sen tavoitteiden ja 

perusarvojen edistämistä kolmansissa maissa. Analyysin pohjalta tutkimuksessa 

esitetään lukuisia toimintasuosituksia, kuten joukko suuntaviivoja resurssien 

tehokkaaksi yhdistämiseksi ja jakamiseksi kulttuuri-instituuttien ja EU:n toimielinten 

kesken tarkoituksena mittakaavaetujen saavuttaminen ja siten EU:n toimien 

näkyvyyden lisääminen ulkomailla. Lisäksi siinä esitellään malliesimerkkejä 

yhteistyöstä, kannustimista ja sitoumuksista, EU-rahoitteisten hankkeiden 

kelpoisuusperusteista sekä pilottihankkeista. 
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TIIVISTELMÄ 

Euroopan unionin olisi pyrittävä käyttämään kulttuuri- ja luovuusvarantoaan 

vahvistaakseen vaikutusvaltaansa maailmassa. Nykypäivänä se on yhtä tärkeää kuin sen 

poliittinen ja taloudellinen voima. Jotta se voisi niin tehdä, sen pitäisi sisällyttää kulttuuri 

täysimääräisesti ulkosuhteisiinsa, jotta se voi tavoittaa aikaisempaa laajemmin paikallisia 

väestöjä ja järjestää yhteistyönä toteutettavia tapahtumia arvojensa ja tavoitteidensa 

edistämiseksi. Kulttuurisuhteet kolmansien maiden kanssa voivat olla laajat ja käsittää 

kulttuurialan ja luovan alan, kansalaisyhteiskunnan, koulutuksen ja kehityksen sekä 

perusarvojen jakamisen eri maiden ihmisten kesken. 

EU:n toimielimissä on parhaillaan pohdittavana kulttuuridiplomatiaa koskeva EU:n 

strategia. Prosessi on yhä alkuvaiheissaan, ja meneillään on mahdollisen eurooppalaisen 

yhteistyömekanismin tutkinta. Nämä pohdinnat osuvat mielenkiintoiseen aikaan, kun sekä 

Euroopan että kansallisella tasolla tulee esiin paradigmanmuutos. Yhä enemmän on 

kiinnostusta kehittää yhteistyöhankkeita keskinäisen ymmärtämyksen ja luottamuksen 

lisäämiseksi suhteessa EU:n ulkopuolella asuviin ihmisiin. Tapahtumat, joissa esitellään 

pelkästään kansallista kulttuuria tai joissa keskitytään kansallisen brändin rakentamiseen, 

käyvät vähemmän tärkeiksi, koska niitä ei enää nähdä tehokkaana välineenä 

(kulttuuri)suhteiden edistämisessä EU:n ulkopuolella. 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selventää roolia, joka EU:n jäsenvaltioiden kansallisilla 

kulttuuri-instituuteilla voisi (mahdollisesti) olla EU:n uudessa kulttuuridiplomatiaa 

koskevassa strategiassa, ja antaa joukko suosituksia toteuttamiskelpoisesta mallista 

yhteistyölle EU:n toimielinten kanssa. 

EU:n jäsenvaltioiden kulttuuri-instituutit vaihtelevat suuresti kokonsa, hallintotapansa ja 

johtonsa (keskitettyjä tai hajautettuja malleja), budjettinsa, EU:n ulkopuolisten 

toimistojensa, henkilöstönsä sekä EU:n hankkeisiin ja EU:n arvojen edistämiseen 

osallistumisen suhteen. Yhdessä ne muodostavat monipuolisen ja laajan toimistojen 

verkoston EU:n sisällä ja sen ulkopuolella. Tähän tutkimukseen valituilla 29 kulttuuri-

instituutilla on 914 toimistoa EU:ssa ja 1 253 toimistoa EU:n ulkopuolella, ne työllistävät 

noin 30 000 henkeä kautta maailman, ja niiden kokonaisliikevaihto on yli 2,3 miljardia 

euroa vuodessa. 

Tutkimus on osoittanut, että valtaosa näistä ulkomailla toimivista kulttuuri-instituuteista 

keskittyy yhä oman kansallisen kulttuurinsa ja oman kielensä/omien kieliensä edistämiseen 

(esimerkiksi paikalliselle väestölle suunnattujen kulttuuritapahtumien, kuten näyttelyjen, 

konserttien, elokuvaesitysten ja konferenssien järjestämisen kautta). Tähän tutkimukseen 

valitun 29 kulttuuri-instituutin joukossa tämä oli 25 instituutin toteuttamien toimien ydin. 

Vaikka kulttuuri-instituuttien tehtävänmäärittelyissä ei erityisesti tueta EU:ta ja sen arvoja, 

niiden toiminnan eurooppalaista ulottuvuutta ja niiden kiinnostusta eurooppalaisen 

yhteistyön lisäämiseen kulttuurisuhteissa voi jossain määrin todistaa niiden jäsenyys 

Euroopan unionin kansallisten kulttuuri-instituuttien verkostossa (EUNIC) ja MORE 

EUROPEssa sekä niiden osallistuminen EU:n rahoittamiin hankkeisiin ja ohjelmiin 

kolmansissa maissa. 

Yhteistyöstä kulttuuri-instituuttien kanssa olisi EU:n toimielinten kannalta monia hyötyjä, 

sillä ne kompensoisivat osittain joitain EU:n edustustojen ilmaisemia kulttuurisuhteiden 

hoitamisen heikkouksia. Tärkeimmät hyödyt ovat seuraavat: pääsy laajaan toimistojen ja 

ammattitaitoisen henkilöstön verkostoon ympäri maailmaa, strateginen tietoisuus 

kolmansissa maissa toimivista kulttuuri-instituuttien johtajista, paremmat mahdollisuudet 

kehittää luotettuja ja uskottavia kumppanuuksia kansalaisyhteiskunnan kanssa, hyvät 

suhteet EU:n edustustojen kanssa, kulttuurihankkeita koskeva asiantuntemus, mahdollinen 
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yhdenmukaistaminen EU:n kulttuuridiplomatiaa koskevan strategian ja sen 

maantieteellisten ja temaattisten prioriteettien kanssa. 

Yhteistyössä (yksinomaan tai etupäässä) kulttuuri-instituuttien kanssa toimivien EU:n 

toimielinten kannalta on olemassa myös mahdollisia riskejä. Olennaisimpia heikkouksia on, 

että kulttuuri-instituuttien sääntöihin tai tehtävänmäärittelyihin ei sisälly valtuuksia hoitaa 

EU:hun liittyviä toimia. Ne ovat kansallisia järjestöjä, joiden tärkein tehtävä on yhä edustaa 

ja edistää omia kansallisia etuja. Eurooppalaisia kysymyksiä ja diplomaattisia tavoitteita on 

harvoin sisällytetty yksittäisten kulttuuri-instituuttien yleisiin strategioihin ja työohjelmiin. 

Kulttuuri-instituuteilta myös puuttuu yhä yhteinen lähestymistapa tai visio 

kulttuuridiplomatiasta tai kulttuurisuhteista. Muita heikkouksia ovat kulttuuri-instituuttien 

henkilöstöä ja rahoitusta koskevat budjettirajoitukset sekä EU:n rahoittamien hankkeiden 

toteuttamista koskevien valmiuksien ja kokemuksen puute joissain pienemmissä kulttuuri-

instituuteissa. Lisäksi on vaara, että kulttuuri-instituuttien kanssa tehtävä yhteistyö 

monopolisoi EU:n kulttuuriresurssit ja varat, mikä olisi vahingollista muiden, aidosti 

eurooppalaisiin kulttuurialan ja luovan alan järjestöihin ja verkostoihin kuuluvien 

kulttuurialan sidosryhmien kannalta. 

Tutkimuksessa todettiin, että kulttuuri-instituutit osallistuvat jo moniin EU:n hankkeisiin, 

jotka koskevat kulttuurisuhteita kolmansissa maissa. Kulttuuri-instituuttien kokemuksen ja 

resurssien yhdistäminen hyödyttäisi siksi sekä EU:ta että yksittäisiä EU:n jäsenvaltioita. 

Yhteisten toimien lisääminen edistäisi EU:n näkyvyyden kasvattamista ympäri maailmaa. 

Tutkimuksessa suositetaan kulttuuri-instituuttien ja EU:n toimielinten välisen yhteistyön 

perustamista seuraaviin neljään periaatteeseen: 

1. Kansallisten hallitusten olisi annettava kulttuuri-instituuteille selvä mandaatti, jotta ne 

voivat toimia eurooppalaisena verkostona tai EU:n rahoittamien ohjelmien toimijoina.  

2. Kulttuuri-instituuttien olisi toteutettava toimia, jotka ovat kulttuuria ulkosuhteissa 

koskevan valmistelutoimen (Preparatory Action for Culture in External Relations) 

keskeisten sanomien mukaisia, luomalla yhteyksiä EU:n ulkopuolella oleviin ihmisiin 

uudella tavalla eli yhteistyön, kuuntelemisen ja vuoropuhelun avulla eikä niinkään 

kansallisuuden esiin tuomisen kautta, ja edistämällä todellista keskinäisyyden henkeä 

ja vastavuoroisuutta kaikissa hankkeissa ja toteutetuissa toimissa.  

3. Kulttuuri-instituuttien olisi noudatettava tiettyjä velvoitteita ennen kuin niille uskotaan 

jokin EU:n laajuinen tehtävä. Kyseiset velvoitteet voitaisiin luetella Euroopan 

ulkosuhdehallinnon/Euroopan komission ja kulttuuri-instituutteja edustavan 

eurooppalaisen edustuselimen välisessä yhteistyöpöytäkirjassa. 

4. Kulttuuri-instituutteja olisi rohkaistava ja kannustettava työskentelemään 

kansalaisjärjestöjen ja julkisten tai yksityisten järjestöjen kanssa ja siten edistämään 

yleiseurooppalaista verkostoitumista ja lisäämään eurooppalaisten kulttuurialan 

toimijoiden mahdollisuuksia toimia aktiivisesti kolmansissa maissa. EU:n rahoittamien 

hankkeiden toteuttajien pitäisi olla pääasiassa kulttuurialan järjestöjä ja ammattilaisia. 

Mikäli kulttuuri-instituutit pystyvät kehittämään EU:n hankkeita ja tukipolitiikkaa osana 

toimintaansa, voitaisiin harkita seuraavantyyppisiä kannustimia: 

1. Kulttuuri-instituuttien (muita eurooppalaisia kulttuurialan sidosryhmiä pois 

sulkematta) tiiviimpi kuuleminen kulttuuridiplomatiaa/kulttuurisuhteita koskevan 

EU:n strategian ja sen toimintaohjelman kehittämisessä.  

2. Kuulemisvälineen perustaminen, jotta mahdollistetaan EU:n toimielinten ja 

edustustojen kanssa käytävä jatkuva vuoropuhelu, jossa keskustellaan aloitteista, 

vaihdetaan kokemuksia ja pohditaan yhteisiä toimia. 
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3. Rahoitustuki, jolla kannustetaan yhteisiin toimiin ja resurssien yhdistämiseen 

(vastinrahoituksen kautta), pyrkimyksenä palkita eurooppalaisen ulottuvuuden 

sisältäviä hankkeita ja edistää eurooppalaisia arvoja. 

Lopuksi esitellään luettelo pilottihankkeista, joiden avulla voitaisiin määrittää kaikkein 

tarkoituksenmukaisin muoto kulttuuri-instituuttien ja EU:n toimielinten väliselle 

yhteistyölle. 


