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Tiivistelmä 
Tässä muistiossa esitetään kriittinen arvio Luova Eurooppa -ohjelman 
medialohkosta ja monialaisen lohkon audiovisuaalialaa koskevista osista. 
Siinä kuvataan Luova Eurooppa -ohjelmaa koskevan asetusehdotuksen 
sisältöä, verrataan sitä aiempien mediaohjelmien toimiin ja analysoidaan 
suunniteltuja toimia suhteessa Euroopan audiovisuaalialan tärkeimpiin 
haasteisiin. Lisäksi siinä esitetään toimintasuosituksia asetusehdotuksen 
parantamiseksi ja tehokkaan tuen varmistamiseksi. 
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VASTUUVAPAUSLAUSEKE 
 
Laatija on yksin vastuussa tässä asiakirjassa ilmaistuista kannoista, jotka eivät välttämättä 
vastaa Euroopan parlamentin virallista kantaa. 
 
Tekstin jäljentäminen ja käännättäminen muuhun kuin kaupalliseen tarkoitukseen on 
sallittua, kunhan lähde mainitaan ja julkaisijalle ilmoitetaan asiasta etukäteen sekä 
lähetetään jäljennös. 
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YHTEENVETO 
 
Tässä muistiossa esitetään Euroopan parlamentin kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalle 
kriittinen arvio Luova Eurooppa -ohjelman medialohkosta ja monialaisen lohkon 
audiovisuaalialaa koskevista osista. 
 
Euroopan audiovisuaaliala, joka kattaa elokuva-, televisio-, videopeli- ja multimedia-alan, 
tuottaa vuosittain noin 107,4 miljardin euron lisäarvon ja työllistää 1,2 miljoonaa ihmistä 
(MEDIA Desk Slovenia). On arvioitu, että kuvatun ajanvietteen markkinat1 kasvavat 
vuoteen 2013 mennessä vuosittain Länsi-Euroopassa 3,4 prosenttia ja Itä-Euroopassa 
6,9 prosenttia (PwC, 2009, s. 317). Alalla toimii lähinnä pk-yrityksiä sekä mikroyrityksiä, 
mutta niiden lisäksi on useita suuria, lähinnä yhdysvaltalaisomistuksessa olevia 
vertikaalisesti integroituneita yrityksiä (KEA, 2005, s. 227). Voimakas audiovisuaaliala voi 
myönteisesti edistää Eurooppa-hanketta lujittamalla identiteettejä, tarjoamalla kanavan 
kulttuurisen monimuotoisuuden esille tuomiseen sekä lisäämällä talouskehitystä, 
yhteiskuntaan integroitumista ja innovointia. 
 
Luova Eurooppa -ohjelmaa koskevan Euroopan komission ehdotuksen tavoitteena on auttaa 
audiovisuaalialaa (ja yleensäkin kulttuurialaa ja luovia toimialoja) vastaamaan neljään 
merkittävään haasteeseen: 
 
 Markkinoiden pirstaloituminen. Audiovisuaalisten teosten tuotanto ja jakelu on 

Euroopassa tiiviisti sidoksissa kulttuurisiin ja kielellisiin rajoihin. Tämä lisää kulttuurista 
monimuotoisuutta mutta rajoittaa teosten kansainvälistä liikkuvuutta. 

 Kulttuurialan ja luovien toimialojen vaikeudet saada rahoitusta. Audiovisuaalialan 
yrityksillä on vaikeuksia saada rahoitusta, sillä ne eivät pysty tarjoamaan vakuuksia 
(vaikeasti ennustettava kysyntä, varojen aineeton luonne, luovuuden arviointiin 
liittyvät vaikeudet, alkuperäisyys, kyvyt jne.) eikä rahoituslaitoksilla usein ole 
asiantuntemusta arvioida audiovisuaalialan hankkeita. 

 Globalisaation ja digitaalitekniikan käyttöönoton vaikutukset. Digitaalitekniikka ja 
globalisaatio aiheuttavat paineita perinteisille jakelukanaville ja liiketoimintamalleille. 
Teknologian kehityksen tahdissa pysyminen ja kilpailukyvyn säilyttäminen edellyttävät 
huomattavia investointeja. 

 Vertailukelpoisten tietojen puute. Yksityisten investointien saanti ja tosiseikkoihin 
perustuva päätöksenteko on audiovisuaalialalla vaikeaa, sillä Euroopan 
audiovisuaalimarkkinoista, sen toimijoista ja yleisöistä sekä eurooppalaisten 
audiovisuaalisten teosten liikkuvuudesta ei ole saatavilla kattavaa tietoa. 

 
Luova Eurooppa -ohjelman tavoitteena on tukea Euroopan kulttuurisen ja kielellisen 
monimuotoisuuden vaalimista ja edistämistä sekä vahvistaa kulttuurialan ja luovien 
toimialojen kilpailukykyä älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun edistämiseksi. 
Ohjelmassa on kolme lohkoa: kulttuurilohko, medialohko (joka korvaa nykyiset Media- ja 
Media Mundus -ohjelmat) ja monialainen lohko, joka kattaa kahden ensiksi mainitun lohkon 
monialaiset osat. 
 
Komissio on ehdottanut talousarvioon 37 prosentin korotusta edellisiin ohjelmiin (Kulttuuri, 
Media, Media Mundus) verrattuna, jolloin kokonaismäärä olisi 1,8 miljardia euroa seitsemän 
vuoden aikana. Medialohkon osuus tästä olisi 990 miljoonaa euroa (28,6 prosentin 
korotus). 
                                          
1  Sisältää teatterilevityksen, videovuokrauksen sekä vähittäismyynnin verkossa ja muualla. 
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Medialohko 
 
Medialohkossa asetetaan seuraavat painopisteet alan valmiuksien lujittamiseksi ja 
eurooppalaisten audiovisuaalisten teosten kansainvälisen liikkuvuuden edistämiseksi: 
 

 audiovisuaalialan ammattilaisten koulutus ja verkottuminen siten, että painotetaan 
erityisesti sopeutumista digitaalitekniikan käyttöönottoon 

 audiovisuaalialan toimijoiden valmiuksien parantaminen, jotta nämä voivat tuottaa 
enemmän audiovisuaalisia teoksia Eurooppaan ja kansainvälisille markkinoille 

 eurooppalaisten ja kansainvälisten yhteistuotantojen helpottaminen 

 yritysten välisen vaihdannan kehittäminen parantamalla audiovisuaalialan 
toimijoiden mahdollisuuksia päästä markkinoille ja käyttää liiketoiminnan 
apuvälineitä sekä niiden hankkeiden näkyvyyden tukeminen Euroopassa ja 
kansainvälisillä markkinoilla 

 teatterilevitys audiovisuaalisten hankkeiden kansainvälisen markkinoinnin, brändin 
luomisen, levityksen ja näyttelyjen avulla 

 rajat ylittävä markkinointi ja levitys verkkosivustojen kautta 

 uusien yleisöjen tavoittaminen ja kiinnostuksen lisääminen audiovisuaalisia teoksia 
kohtaan varsinkin mainonnan, tapahtumien, elokuvatuntemuksen lisäämisen ja 
festivaalien avulla 

 uusien levitysmenetelmien joustavuus, jotta edistetään uusien liiketoimintamallien 
kehittämistä. 

 

Monialainen lohko 
 
Monialaisessa lohkossa otetaan käyttöön rahoituksen tukiväline kulttuurialaa ja luovia 
toimialoja varten sekä kansainvälistä poliittista yhteistyötä koskevia toimenpiteitä. 
 
Rahoituksen tukiväline on velkainstrumentti, jonka suunniteltu talousarvio on 
200 miljoonaa euroa ja joka kohdennetaan kulttuurialan ja luovien toimialojen pk-
yrityksille. Sen tarkoituksena on osittain kattaa rahoituslaitosten maksukyvyttömyysriski, ja 
sen odotetaan tuovan kulttuurialalle ja luoville toimialoille miljardin euron verran 
investointeja (komissio, 2012, s. 13). Siihen sisältyy myös valmiuksia parantavia toimia, 
joiden avulla rahoituksen välittäjät saavat lisäasiantuntemusta kulttuurialan ja luovien 
toimialojen toimijoihin liittyvien riskien arvioimiseksi. Kulttuurialan ja luovien toimialojen 
toimijoille tarjotaan valmiuksia parantavia ohjelmia, jotta nämä voivat saada tarvittavat 
varainhankinta- ja liiketoimintataidot. 
 
Kansainvälisen poliittisen yhteistyön tukitoimenpiteet kohdennetaan seuraaviin toimiin: 
 

 uusia liiketoimintamalleja koskevien kokemusten vaihto kansainvälisesti 

 markkinatietojen keruu ja analysointi sekä tuki Euroopan audiovisuaalialan 
seurantakeskukselle (EAO) kulttuurialaa ja luovia toimialoja koskevien tietojen 
keruun ja analysoinnin edistämiseksi 

 luovan toiminnan rahoitukseen, jakeluun ja rahallisen arvon määrittämiseen 
liittyvien uusien ja eri toimialoille soveltuvien toimintamallien testaaminen 

 esimerkiksi kulttuuri- ja medialukutaitoon liittyvät konferenssit, seminaarit ja 
poliittinen vuoropuhelu 

 tuki perustettavalle Luova Eurooppa -tiedotustoimistojen verkostolle (johon 
yhdistetään nykyiset Media Desk -tiedotustoimistot ja kulttuurin yhteyspisteet). 
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Vertailu aiempiin ohjelmiin 
 
Tärkeimmät erot aiempiin Media 2007- ja Media Mundus -ohjelmiin voidaan tiivistää 
seuraavasti: 
 
Taulukko: Luova Eurooppa -ohjelman tärkeimmät erot aiempiin ohjelmiin 

Tärkeimmät erot aiempiin 
ohjelmiin 

Luova Eurooppa (medialohko ja monialainen lohko) 

Yhteinen puiteohjelma 

– Aiempien kulttuuri- ja mediaohjelmien yhdistäminen 
– Painotus vähemmän alakohtainen, ohjelma kulttuurialaa 
ja luovia toimialoja varten 
– Luova Eurooppa -tiedotustoimistojen luominen 
– Yleiset tavoitteet aiempien mediaohjelmien mukaisia 
– Audiovisuaaliala sisältää videopelit 

 
Mediaohjelman talousarvion 
korotus 

990 miljoonaa euroa (28,6 prosentin korotus) 

Monialainen lohko: 

Uusi rahoitusinstrumentti 
200 miljoonan euron takuurahasto 
Valmiuksia parantava ohjelma 

Uudet tukitoimenpiteet 

– Tuki EAO:lle (jäsenmaksu) 
– EAO:n tietojenkeruu kulttuurialalle ja luoville toimialoille 
– Erityinen tuki konferensseihin, seminaareihin ja 
poliittiseen vuoropuheluun 

Medialohko: 

Aiemmista ohjelmista peräisin 
olevat painopisteet 

– Taitojen hankkiminen ja lisääminen 
– Tuki kehitysalalle 
– Jakelu tilausvideoympäristöissä ja niiden painottaminen 
– Mainonta (tapahtumat ja messut) 
– Kansainvälinen levitys ja mainonta 

Uudet painopisteet 

– Uusien yleisöjen tavoittaminen 
– Uusien liiketoimintamallien edistäminen 

– Joustavat levitysmenetelmät  
– Innovatiivisten toimien tukeminen 

 
Aiemmat painopisteet, jotka 
eivät sisälly nykyiseen 
ehdotukseen 
 

– Audiovisuaalisen perinnön levitys 
 

Lähde: KEA European Affairs 
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Toimialan näkemys audiovisuaalialan uudesta ohjelmasta 
 
Useimmat toimialan sidosryhmät suhtautuvat uuteen medialohkoon yleisesti ottaen 
myönteisesti, mutta niiden mielestä siihen voitaisiin tehdä joitakin lisäyksiä tai muutoksia. 
Tukea liiketoimintamallien kokeiluun ja uusien jakelukanavien levitykseen voitaisiin lisätä, 
elokuvateatterisalien digitointia ja audiovisuaalista perintöä voitaisiin tukea, ja mukaan 
voitaisiin ottaa esimerkiksi myös monimedia tai lyhytelokuvat. Uuteen rahoituksen 
tukivälineeseen liittyvä huoli koskee hyväksyttäviä rahoituksen välittäjiä (ainoastaan pankit 
tai myös audiovisuaalialaan erikoistuneet välittäjät) sekä sovellettavia maksuja ja korkoja. 
Osa toimijoista vaatii myös entistä kohdennetumpaa uusien yleisöjen tavoittamista lasten 
ja vanhusten kohdalla. 
 
Toimialan tarpeisiin vastaava kunnianhimoinen ohjelma 
 
Luova Eurooppa -ohjelman medialohkon voidaan katsoa vastaavan riittävästi alan 
tarpeisiin, koska siinä yksilöidään suurin osa alan tärkeimmistä haasteista, lisätään 
mediarahoituksen määrärahoja 28,6 prosenttia ja tuetaan edelleen aiemmista ohjelmista 
peräisin olevia toimenpiteitä, joiden on havaittu toimivan hyvin. 
 
Uuden rahoitusinstrumentin ja valmiuksia parantavien toimien käyttöönoton kautta 
medialohko vastaa selvästi myös alan tarpeeseen saada entistä paremmin rahoitusta. 
Pienten jäsenvaltioiden pk-yritykset, joiden on erityisen vaikea saada rahoitusta, 
tarvitsevat kuitenkin jonkinlaiset takeet siitä, että niillä on tasa-arvoiset mahdollisuudet 
saada takuurahaston rahoitusta. On niin ikään tärkeää mainostaa järjestelyä näkyvästi 
koko EU:ssa. 
 
Medialohko on erittäin hyvä siksi, että siinä painotetaan entistäkin enemmän 
digitaalitekniikkaa. Siinä ei kuitenkaan erikseen mainita tukea uusille 
tarinankerrontamuodoille ja hankkeille, joilla helpotetaan verkko-oikeuksien 
lisensointialoitteita. Tältä osin vaikuttaakin, että siinä painotetaan yhä lähinnä elokuvaa ja 
elokuvien perinteistä levitystä, eikä sen yleinen soveltamisala ole tarpeeksi selvä. 
 
Ohjelmassa tosin painotetaan uusien yleisöjen tavoittamista, mutta siinä ei oteta huomioon 
tarvetta kasvattaa erityisyleisöjä, kuten lapsia tai vanhuksia, eikä siinä mainita tarvetta 
parantaa medialukutaitoa. Ohjelmassa ei myöskään kaavailla audiovisuaalisen perinnön 
tukemista. 
 

Toimintasuositukset 
 
Euroopan parlamentille voidaan esittää useita suosituksia asetuksen sanamuodon 
parantamiseksi siten, että audiovisuaalialaa voitaisiin tukea mahdollisimman tehokkaasti. 
 
Toimintatavoite: Parannetaan kulttuurialan ja luovien toimialojen 
tukijärjestelyjen koordinointia 
 
Ala voisi hyötyä suuresti monista muistakin eurooppalaisista ohjelmista, joten olisi 
täsmennettävä, miten täydentävyys voitaisiin saavuttaa. Tämä olisi mahdollista seuraavin 
keinoin: 
 

 Luova Eurooppa -ohjelman hallinnoinnista vastaavien tahojen ja edunsaajien 
kuuleminen asiaan liittyvistä aloitteista, jotta audiovisuaalialan yrityksiä voidaan 
kannustaa hyödyntämään muita eurooppalaisia ohjelmia 

 audiovisuaalialalle kohdennettujen viestintäkampanjoiden luominen sopivista 
ohjelmista 
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Toimintatavoite: Varmistetaan, että ohjelmassa hyödynnetään mahdollisimman 
hyvin uutta tekniikkaa eurooppalaisten audiovisuaalisten teosten luomiseksi, 
levittämiseksi ja käyttöön asettamiseksi 
 
Audiovisuaalialan ohjelmassa myönnettävä tuki olisi keskitettävä entistä paremmin 
seuraaviin: 
 

 digitaalitekniikan käyttö uusien sisältömuotojen kehittämiseksi 
 digitaalitekniikan käyttö kaikentyyppisen audiovisuaalisen sisällön levittämiseksi ja 

jakelemiseksi uusilla digitaalisilla jakelukanavilla (älypuhelimet, taulutietokoneet, 
pelikonsolit jne.) 

 tuen tarjoaminen innovatiivisille mekanismeille, joiden avulla helpotetaan 
verkkolevitykseen liittyvien oikeuksien hankkimista ja hallintaa, kuten kollektiivisille 
toimintamalleille tai oikeuspankeille ja -tietokannoille. 

 
Toimintatavoite: Parannetaan audiovisuaalialan pk-yritysten rahoituksen saantia 
koko EU:ssa 
 
Audiovisuaaliala voisi mahdollisimman hyvin hyödyntää ehdotettua uutta rahoituksen 
tukivälinettä esimerkiksi seuraavasti: 
 

 tukivälineen ulottaminen nimenomaan audiovisuaaliseen mediaan investoiviin 
tahoihin 

 rahoituksen saannin takaaminen kaikissa EU:n maissa ja erityisesti pienten maiden 
pk-yrityksille sijoittajien ja pienten maiden yritysten kumppanuus- ja 
verkottumismekanismien kautta 

 sen varmistaminen, että useat rahoituksen välittäjät kustakin maasta, myös 
alakohtaiset asiantuntijat, voivat hyötyä järjestelystä. 

 
Toimintatavoite: Lisätään kysyntää tavoittamalla uusia yleisöjä ja parantamalla 
brändin luomista 
 
Kysynnän lisäämistä koskevia alan tarpeita varten olisi kehitettävä entistä kohdennetumpia 
painopisteitä ja toimia seuraavasti: 
 

 uusien yleisöjen tavoittamista koskevat aloitteet, joissa keskitytään lapsiin ja nuoriin 
 medialukutaidon tukeminen muutenkin kuin konferenssien, seminaarien ja poliittisen 

vuoropuhelun kautta 
 erityisesti iäkkäämpien yleisöjen painottaminen myös medialukutaidossa 
 tuki eurooppalaisten elokuvien tekstitykselle 
 brändin luominen eurooppalaisille audiovisuaalisille teoksille esimerkiksi 

säilyttämällä medialogo. 
 

Toimintatavoite: Turvataan ja edistetään Euroopan audiovisuaalista perintöä 
 
Ohjelmassa olisi tuettava seuraavia: 
 

 audiovisuaalialan arkistot audiovisuaalisen perinnön digitoimiseksi 
 Euroopan audiovisuaalisen perinnön levittäminen ja liikkuvuus kaikentyyppisillä 

digitaalisilla jakelukanavilla. 

 


