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KULTTUURI

Euroopan unionin kulttuurialan toimilla täydennetään jäsenvaltioiden kulttuuripolitiikkaa.
Tällaisia toimia ovat esimerkiksi eurooppalaisen kulttuuriperinnön suojelu, eri maiden
kulttuurilaitosten välinen yhteistyö sekä kulttuurialan työntekijöiden ja kokoelmien
liikkuvuuden edistäminen. Kulttuurialaan sovelletaan myös joitakin perussopimusten
määräyksiä, jotka eivät koske yksinomaan kulttuurialaa.

OIKEUSPERUSTA

Lissabonin sopimuksessa korostetaan huomattavasti kulttuurin merkitystä. Euroopan unionista
tehdyn sopimuksen (SEU) johdanto-osassa todetaan, että jäsenvaltiot ”hakevat innoituksensa
Euroopan kulttuurisesta, uskonnollisesta ja humanistisesta perinteestä”. Sopimuksessa
määriteltyihin tavoitteisiin kuuluu, että unioni kunnioittaa kulttuuriensa ja kieltensä rikkautta
ja monimuotoisuutta sekä huolehtii kulttuuriperinnön vaalimisesta ja kehittämisestä (SEU:n
3 artikla). Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 6 artiklassa todetaan, että
EU:lla on kulttuurin alalla ”toimivalta toteuttaa toimia jäsenvaltioiden toimien tukemiseksi,
yhteensovittamiseksi tai täydentämiseksi”.
Myös SEUT:n 167 artikla sisältää määräyksiä EU:n toiminnasta kulttuurin alalla. Sen mukaan
unioni myötävaikuttaa siihen, että jäsenvaltioiden kulttuurit kehittyvät kukoistaviksi, ja vaalii
kansallista ja alueellista monimuotoisuutta ja korostaa samalla yhteistä kulttuuriperintöä.
Unioni pyrkii toiminnallaan rohkaisemaan jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä sekä tukemaan
ja täydentämään niiden toimintaa seuraavilla aloilla: Euroopan kansojen kulttuurin ja historian
tuntemuksen ja sitä koskevan tiedon levityksen parantaminen, Euroopan kannalta merkittävän
kulttuuriperinnön säilyttäminen ja suojaaminen, muu kuin kaupallinen kulttuurivaihto sekä
taiteellinen ja kirjallinen luova toiminta, audiovisuaalisen alan toiminta mukaan luettuna.
Unioni ja jäsenvaltiot voivat myös edistää yhteistyötä kolmansien maiden sekä kulttuurin alalla
toimivaltaisten kansainvälisten järjestöjen kanssa. Unionin kulttuurien monimuotoisuuden
kunnioittaminen ja edistäminen on otettava huomioon, kun unioni toteuttaa perussopimuksen
muiden määräysten mukaista toimintaansa.
EU:n perusoikeuskirjan 13 artiklassa todetaan, että ”taiteen ja tieteellisen tutkimuksen vapaus
turvataan”. Sen 22 artiklassa todetaan, että ”unioni kunnioittaa kulttuurista, uskonnollista ja
kielellistä monimuotoisuutta”.

SAAVUTUKSET

A. Toimintapolitiikan kehitys
1. Kulttuuria koskeva Euroopan toimintasuunnitelma
Kulttuuria koskeva toimintasuunnitelma on vuodesta 2007 lähtien muodostanut EU:n
kulttuurialan toiminnan strategiakehyksen. Sillä pyritään edistämään kolmea strategista
tavoitetta: 1) kulttuurien monimuotoisuutta ja kulttuurienvälistä vuoropuhelua, 2) kulttuuria
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luovuuden edistäjänä ja 3) kulttuuria unionin kansainvälisiin suhteisiin kuuluvana olennaisena
tekijänä. Toimintasuunnitelmassa pidetään keskeisinä vuoropuhelua kulttuurialan sidosryhmien
kanssa ja avointa koordinointimenetelmää. Vuosia 2015–2018 koskevassa kulttuurialan
työsuunnitelmassa esitetään käytännön toimia toimintasuunnitelman pohjalta ja vahvistetaan
neljä painopistealaa: 1) yleisesti saatavilla oleva ja osallistava kulttuuri, 2) kulttuuriperintö,
3) kulttuuriala ja luovat alat: luova talous ja innovointi sekä 4) kulttuurin monimuotoisuuden
edistäminen. Näitä painopisteitä toteutetaan käytännössä 20 konkreettisen toimen avulla.
Komissio ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja esittivät vuoden 2016
puolivälissä kansainvälisiä kulttuurisuhteita koskevan komission tiedonannon ”Tavoitteena
kansainvälisiä kulttuurisuhteita koskeva EU:n strategia”. Sen tavoitteena on edistää EU:n ja
sen kumppanimaiden kulttuuriyhteistyötä samoin kuin rauhaan, oikeusvaltioperiaatteeseen,
sananvapauteen, keskinäiseen ymmärtämykseen ja perusarvojen kunnioittamiseen perustuvaa
maailmanjärjestystä.
Kulttuurienvälinen vuoropuhelu on EU:n pysyvä painotus. Lissabonin sopimuksen tultua
voimaan tästä ulottuvuudesta on tullut entistäkin tärkeämpi. Kulttuuripolitiikan erityisalalla
voidaan mainita esimerkiksi romanien kulttuuriin ja monikulttuurisiin kaupunkeihin liittyvät
aloitteet tai vuoropuhelu Platform on Intercultural Europe -foorumin kanssa. Muita
kulttuurienvälistä vuoropuhelua edistäviä politiikanaloja ovat muun muassa audiovisuaaliala,
monikielisyys, nuorisoasiat, tutkimus, integraatio ja ulkosuhteet.
B. Toimintaohjelmat ja johdettu oikeus
1. Luova Eurooppa – EU:n uusi kulttuuriohjelma 2014–2020
Luova Eurooppa -ohjelman (2014–2020) määrärahat ovat 1,46 miljardia euroa nykyisellä
ohjelmakaudella (9 prosenttia enemmän kuin edellisellä kaudella). Ohjelma perustuu unionin
aiempiin ohjelmiin: MEDIA-ohjelmat (1991–2013), MEDIA Mundus -ohjelma (2011–2013) ja
Kulttuuri-ohjelmat (2000–2013). Siihen sisältyy myös monialainen alaohjelma, joka koostuu
kahdesta osasta: 1) Euroopan investointirahaston hallinnoima rahoitustakuu, jolla helpotetaan
pienten toimijoiden pankkilainojen saantia, ja 2) rahoitus, jolla tuetaan tutkimuksia, analyyseja
ja tietojen keruun parantamista, jotta voidaan tarjota parempi tietopohja päätöksenteon tueksi.
Ohjelmaan sisältyvästä kulttuurin alaohjelmasta (tiedot Media-alaohjelmasta löytyvät
audiovisuaalipolitiikkaa koskevista faktatiedoista) voidaan rahoittaa 1) rajatylittäviä
yhteistyöhankkeita kulttuurialan ja luovien alojen organisaatioiden välillä, 2) eurooppalaisia
verkostoja, joiden tavoitteena on tarjota kulttuurialan ja luovien alojen työntekijöille
erityisosaamista ja -kokemusta, mahdollisuuksia kansainväliseen yhteistyöhön ja uusia
ammatillisia mahdollisuuksia, 3) luovien alojen työntekijöiden ja taiteilijoiden liikkuvuutta ja
näkyvyyttä, koko Euroopan kattavaa kulttuuri- ja taidetoiminnan suunnittelua sekä yleisötyötä
ja -näkyvyyttä edistäviä eurooppalaisia foorumeja ja 4) teosten (tai teoskokonaisuuksien)
kääntämistä ja sen edistämistä.
2. Euroopan kulttuuripääkaupungit
Euroopan kulttuuripääkaupungit -tapahtuma on yksi EU:n menestyksekkäimmistä ja
tunnetuimmista kulttuurihankkeista. Joka vuosi valitaan kulttuuripääkaupungiksi kaksi
kaupunkia kahdesta eri jäsenvaltiosta. Kaupungit valitsee riippumaton asiantuntijaraati
käyttäen perusteena kulttuuriohjelmaa, jossa on oltava voimakas eurooppalainen ulottuvuus
ja johon eri-ikäisten paikallisten asukkaiden on voitava osallistua. Ohjelman on myös
edistettävä kaupungin pitkän aikavälin kehitystä. Tapahtumasta on vuosien mittaan tullut
myös ainutlaatuinen tilaisuus uudistaa kaupunkeja, edistää niiden luovuutta ja parantaa niiden
imagoa. Kulttuuripääkaupungeiksi on tähän mennessä nimetty yli 40 kaupunkia. Kaupungin
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valintamenettely alkaa noin kuusi vuotta aiemmin, vaikka tapahtuman isännöintiin oikeutettujen
jäsenvaltioiden järjestys määritetään jo ennen sitä. Valintamenettely toteutetaan kahdessa
vaiheessa.
Kulttuuripääkaupungin aseman saamisen ehdot vuoteen 2019 asti on esitetty vuonna 2006
tehdyssä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksessä 1622/2006/EY.
Vuosia 2020–2033 koskevia sääntöjä tarkistetaan parhaillaan. Päätöksen N:o 445/2014/
EU myötä myös ehdokasmaat ja mahdolliset ehdokasmaat voivat osallistua kilpailuun, jos
ne osallistuvat Luova Eurooppa -ohjelmaan viimeistään hakemuspyynnön julkaisupäivänä.
Vuonna 2016 komissio ehdotti, että kulttuuripääkaupungiksi voisivat hakea myös EFTA- tai
ETA-maat. Neuvosto ja Euroopan parlamentti päättävät seuraavaksi, hyväksytäänkö ehdotus.
3. Euroopan kulttuuriperintötunnus
Ajatus Euroopan kulttuuriperintötunnuksen käyttöön ottamisesta esitettiin useiden
eri jäsenvaltioiden yhteisessä vuonna 2005 tehdyssä hallitustenvälisessä aloitteessa.
Jäsenvaltioiden pyynnöstä komissio ehdotti vuonna 2010, että Euroopan
kulttuuriperintötunnuksesta tehtäisiin virallinen unionin aloite. Tunnus perustettiin päätöksellä
N:o 1194/2011/EU. Sen ensisijaisena tavoitteena on lisätä kulttuurienvälistä vuoropuhelua
ja vahvistaa tunnetta unioniin kuulumisesta. Jotta nämä tavoitteet täyttyisivät, kohteiden
valinnassa korostetaan Euroopan historian ja kulttuurin ja unionin rakentamisen kannalta
merkittävässä roolissa olleiden kohteiden symbolista arvoa ja niiden asemaa demokraattisten
arvojen ja ihmisoikeuksien edistämisessä. Tähän mennessä tunnus on myönnetty 29 kohteelle.
4. Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018
Kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden 2018 tavoitteena on tuoda esille, miten
eurooppalainen kulttuuriperintö edistää yhteistä kokemusta historiasta ja identiteetistä.
5. Kulttuuriesineiden laiton vienti
EU pyrkii suojelemaan kansallisaarteita ja sovittamaan niiden suojelun yhteen tavaroiden
vapaan liikkuvuuden periaatteen kanssa. Tätä varten se on antanut direktiivin 2014/60/
EU (uudelleenlaadittu direktiivi 93/7/ETY). Siinä säädetään EU:n jäsenvaltioiden alueelta
laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden fyysisestä palauttamisesta.
Direktiivissä säädetään yhteistyöjärjestelmistä ja omistajaa vastaan nostettavista
palauttamiskanteista, joiden avulla pyritään turvaamaan jonkin EU:n jäsenvaltion alueelta
laittomasti toisen EU:n jäsenvaltion alueelle 1. tammikuuta 1993 alkaen viedyn kulttuuriesineen
palauttaminen. Se kattaa kaikki kulttuuriesineet, jotka on kansallisessa lainsäädännössä
luokiteltu ”taiteelliseksi, historialliseksi tai arkeologiseksi kansallisaarteeksi”.
6. Palkinnot
EU:n kulttuuripolitiikka tukee palkintojen myöntämistä kulttuuriperinnön, arkkitehtuurin,
kirjallisuuden ja musiikin alalla. Näiden EU:n palkintojen tavoitteena on korostaa
eurooppalaisen toiminnan erinomaista laatua ja menestystä kyseisillä aloilla. Palkinnot nostavat
esiin taiteilijoita, muusikoita, arkkitehteja, kirjailijoita ja kulttuuriperinnön alan toimijoita ja
heidän teoksiaan. Näin voidaan esitellä Euroopan rikkaan kulttuurin monimuotoisuutta ja tuoda
esiin kulttuurienvälisen vuoropuhelun ja rajat ylittävien toimien merkitys Euroopassa ja sen
ulkopuolella.

EUROOPAN PARLAMENTIN ROOLI

Parlamentti on unionin toinen lainsäätäjä, ja se tarkastelee parhaillaan komission ehdotusta
EFTA- ja ETA-maiden ottamisesta Euroopan kulttuuripääkaupunkeja koskevan aloitteen
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piiriin. Lisäksi se neuvottelee neuvoston kanssa komission ehdotuksesta nimetä vuosi 2018
kulttuuriperinnön eurooppalaiseksi teemavuodeksi. Asiasta on tarkoitus päättää vuoden 2017
ensimmäisellä puoliskolla. Edellisellä vaalikaudella se perusti yhdessä neuvoston kanssa
Euroopan kulttuuriperintötunnuksen ja antoi direktiivin jäsenvaltion alueelta laittomasti
vietyjen kulttuuriesineiden palauttamisesta.
Parlamentti käsitteli kulttuuriperintöä koskevaa kysymystä 8. syyskuuta 2015 antamassaan
päätöslauselmassa ”Tavoitteena kulttuuriperintöä koskeva yhdennetty lähestymistapa
Euroopassa”[1] ja korosti, että vaikka kulttuuriperinnön pääarvo onkin sen kulttuurisessa
merkityksessä, se vaikuttaa myös kasvuun ja työllisyyteen.
Vuosina 2012 ja 2013 parlamentti neuvotteli neuvoston kanssa kulttuurialan ja luovien
alojen tärkeimmästä tukiohjelmasta, Luova Eurooppa -ohjelmasta. Parlamentti on myös
pyrkinyt johdonmukaisesti sekä monivuotisesta rahoituskehyksestä käytävissä neuvotteluissa
että vuotuisten talousarviomenettelyjen aikana saamaan lisämäärärahoja ohjelmalle.
Luova Eurooppa -ohjelman täytäntöönpanokertomuksesta äänestettiin CULT-valiokunnassa
tammikuussa 2017, ja siitä on tarkoitus äänestää täysistunnossa vuoden 2017 ensimmäisellä
puoliskolla.
Parlamentti on antanut useita päätöslauselmia[2], joissa se on ilmaissut jatkuvan kiinnostuksensa
kulttuurialan ja luovien alojen tarjoamiin mahdollisuuksiin ja näiden alojen kehittämiseen. Sen
lisäksi, että kulttuuriala ja luovat alat ilmentävät kulttuurista monimuotoisuutta, ne työllistävät
7,5 prosenttia unionin työvoimasta ja tuottavat noin 509 miljardin euron arvosta lisäarvoa
BKT:hen. Kulttuurialaa ja luovia toimialoja koskevasta EU:n johdonmukaisesta politiikasta
13. joulukuuta 2016 antamassaan päätöslauselmassa[3] parlamentti kehotti omaksumaan
strategisen lähestymistavan, jotta kulttuurialan ja luovien toimialojen mahdollisuudet saadaan
hyödynnettyä. Se kehotti komissiota hyväksymään toimia kulttuuriteollisuutta ja luovaa
alaa koskevasta EU:n johdonmukaisesta politiikasta ja laatimaan kokonaisvaltaisen ja
johdonmukaisen pitkän aikavälin teollisuuspoliittisen kehyksen kulttuurialalle ja luoville
toimialoille. Parlamentti painotti, että olisi hyväksyttävä useita toimia, joilla parannetaan
kulttuurialan ja luovien toimialojen työoloja, ja että kulttuuriala ja luovat toimialat olisi
sisällytettävä nuorisotyöllisyysaloitteeseen ja olisi annettava määrärahoja tämän alan ura-,
yrittäjyys- ja koulutusmahdollisuuksien edistämiseksi.
Parlamentti on myös ajanut strategista lähestymistapaa kulttuurin rooliin ulkosuhteissa. Vuosien
2013 ja 2014 talousarvioihin sisältyneessä valmistelutoimessa ”Kulttuuri EU:n ulkosuhteissa”
parlamentti toi esiin kulttuurin merkittävää potentiaalia EU:n ulkosuhteissa ja korosti, että
Euroopan unionilla ja sen jäsenvaltioilla on mahdollisuus suuriin hyötyihin, jos ne sovittavat
kulttuuridiplomatiansa paremmin yhteen. EU:n ulkoisten toimien kulttuuriulottuvuudesta
12. toukokuuta 2011 antamassaan päätöslauselmassa[4] se korosti samoja asioita. Vuonna 2016
parlamentti antoi päätöslauselman kulttuurienvälisestä vuoropuhelusta[5]. Ulkoasiainvaliokunta
ja kulttuuri- ja koulutusvaliokunta keskustelivat vastauksena komission tiedonantoon
kansainvälisiä kulttuurisuhteita koskevasta EU:n strategiasta annettavasta mietinnöstä
ensimmäisen kerran 9. tammikuuta 2017 pidetyssä kokouksessaan.
Michaela Franke / Mara Mennella
02/2017

[1]P8_TA(2015)0293.
[2]EUVL C 377 E, 7.12.2012, s. 142. Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0368.
[3]P8_TA(2016)0486.
[4]EUVL C 377 E, 7.12.2012, s. 135.
[5]P8_TA(2016)0005.
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