
Taiteen 
tiedotuskeskukset ja 
Suomen kulttuuri- ja 
tiedeinstituutit
Luovan talouden ja 
kansainvälistymisen 
tukipilarit



Tietoa taiteenalojen tiedotuskeskuksista ja 
Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuteista

Vapaa käytettäväksi

Tiedot ovat koonneet 

Arkkitehtuurin tiedotuskeskus
FILI – Suomen kirjallisuuden tiedotuskeskus
Finnagora – Suomen kulttuurin, tieteen ja talouden keskus Unkarissa
Hanasaari – ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus
Music Finland
Sirkuksen tiedotuskeskus
Suomalais-norjalainen kulttuuri-instituutti
Suomen Ateenan-instituutti
Suomen Benelux-instituutti
Suomen elokuvasäätiö
Suomen Japanin Instituutti
Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry
Suomen Lontoon instituutti
Suomen Lähi-idän instituutti
Suomen Madridin-instituutti
Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutti
Suomen Pietarin-instituutti
Suomen Ranskan Instituutti
Suomen Rooman-instituutti
Suomen Saksan-instituutti
Suomen Tanskan kulttuuri-instituutti
Suomen Tukholman kulttuuri-instituutti
Suomen Viron-instituutti
Tanssin tiedotuskeskus
Teatterin tiedotuskeskus (TINFO)
Visuaalisen taiteen keskus Frame

2



TAITEEN TIEDOTUSKESKUKSET

Suomessa toimii kahdeksan taiteenalojen tiedotuskeskusta, jotka ovat Arkkitehtuurin 
tiedotuskeskus, FILI – Suomen kirjallisuuden tiedotuskeskus, Music Finland, Sirkuksen 
tiedotuskeskus, Suomen elokuvasäätiö, Tanssin tiedotuskeskus, Teatterin tiedotuskeskus 
(TINFO) ja Visuaalisen taiteen keskus Frame. 

Taiteenalojen tiedotuskeskukset ovat monimuotoisia palveluita tuottavia 
asiantuntijaorganisaatioita, joiden vahvuus ja voimavarat ovat vankassa 
toimialatuntemuksessa, kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa sekä kansainvälisen 
liikkuvuuden ja viennin osaamisessa.  

Tiedotuskeskukset auttavat toimialojaan kehittymään ja kasvamaan toteuttamalla 
kulttuuri- ja taidevientihankkeita sekä edistämällä luovan työn kansainvälistymistä ja 
kansainvälistä liikkuvuutta. 

Tiedotuskeskukset tuottavat luotettavaa tietoa ja tilastoja toimialojensa sekä median ja 
päätöksentekijöiden tarpeisiin. Osa tiedotuskeskuksista jakaa myös apurahoja. 

Rahoitus
Tiedotuskeskusten yhteenlaskettu rahoitus oli 6,3 miljoonaa euroa vuonna 2014.*  

Tiedotuskeskusten perusrahoitus tulee opetus- ja kulttuuriministeriöstä (OKM), joka 
rahoitti tiedotuskeskuksia yhteensä 3,82 miljoonalla eurolla vuonna 2014. Lisäksi 
ministeriö myönsi erityisavustuksia tiedotuskeskusten kulttuurivientihankkeisiin 280 000 
euroa. Vuonna 2014 ministeriö leikkasi tiedotuskeskusten rahoitusta keskimäärin 14,7 
prosenttia vuoden 2013 tasosta. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön perusrahoituksen määrä tiedotuskeskuksille pysyy 
ennallaan vuonna 2015. Ministeriö myöntää erityisavustuksia kulttuurivientihankkeisiin 
353 000 euroa vuonna 2015.

Tiedotuskeskukset saavat rahoitusta myös muilta ministeriöiltä ja rahoittavat toimintaansa 
säätiöiltä ja muista rahoituslähteistä haettavilla hankekohtaisilla avustuksilla sekä tekevät 
jossain määrin myös yritysyhteistyötä. 

*Näissä luvuissa ei ole mukana Suomen elokuvasäätiötä, joka kuuluu opetus- ja 
kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan toimialaan ja saa varansa Veikkauksen 
voittovaroista elokuvataiteen edistämiseen osoitetusta määrärahasta.
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Tiedotuskeskusten rahoitus vuonna 2014 (euroissa)

Arkkitehtuurin tiedotuskeskus   
FILI – Suomen 
kirjallisuuden tiedotuskeskus 
Music Finland     
Sirkuksen tiedotuskeskus    
Suomen elokuvasäätiö   
Tanssin tiedotuskeskus    
Teatterin tiedotuskeskus (TINFO)    
Visuaalisen taiteen keskus Frame    

450 000
1 767 832 

1 315 000 
350 200 
26 000 000** 
723 480 
570 000 
1 102 500

Apurahat

• Neljä tiedotuskeskusta jakaa apurahoja oman alansa toimijoille sekä avustuksia 
kansainvälistymiseen.

• Elokuvasäätiö jakoi apurahoja 27 miljoonaa euroa vuonna 2014.
• FILI jakoi apurahoja 676 000 euroa vuonna 2014.
• Frame jakoi apurahoja 250 000 euroa vuonna 2014.
• Tinfo jakoi apurahoja 25 000 euroa vuonna 2014.

30 000 musiikkialan ammattilaista 
4 200 arkkitehtiä
7 500 elokuva-alan ammattilaista
4 000 kuvataiteen ammattilaista
3 100 näyttämötaiteen ammattilaista
6 800 kirjailijaa, kustannusalan ammattilaista ja kääntäjää
1 000 tanssitaiteen ammattilaista
200 sirkustaiteilijaa

Suomessa on

Tiedotuskeskukset edustavat yli 55 000 taiteen alojen ammattilaista
• Luovat alat perustuvat sekä julkiseen tukeen sekä yrittäjyyteen ja moni luo 

oman työpaikkansa itse.
• Freelance- ja apurahatyötä tekevien taiteilijoiden määrä kasvaa. 
• Lisäksi kaikilla aloilla välillinen työllistävä vaikutus. 

   kokonaisrahoitus      OKM:n perusrahoitus    muu rahoitus*

350 000
1 326 000 

555 000
291 000 

430 000
440 000
1 050 000 

100 000
441 832

760 000
59 200

293 480
130 000
52 500 

*     sisältää OKM:n hankeavustukset
** lisäksi toiminta-avustus 2 milj. euroa
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Kansainvälistyminen:
liikkuvuus ja vienti
 
Suomi hyötyy sekä yksittäisistä suomalaisista tähdistä että lumipallomaisista Suomi-
ilmiöistä, joiden synnyttäminen vaatii pitkäjänteistä työtä, voimien yhdistämistä ja 
aina erillistä rahoitusta perusrahoituksen lisäksi.

Taiteen alojen ammattilaiset ovat kansainvälisesti hyvin verkottuneita ja 
esiintymismahdollisuudet Suomen rajojen ulkopuolella ovat olennaisia näiden 
toimijoiden toimeentulolle. 
 

Kansainvälisyyden aineettomat hyödyt

• Suomen maakuva rakentuu taiteen alojen huippuosaajien avulla
• ulkomaisten yritysten ja toimijoiden jatkoinvestoinnit ja yhteistyöhalukkuus 

suomalaisten kanssa lisääntyvät
• matkailutulot Suomeen kasvavat, vetovoimana kiinnostava nykykulttuurimme

Taiteen alojen ammattilaisten liikkuvuus tarkoittaa

• esiintymisiä ulkomailla
• teosten esittämistä ulkomailla
• työtehtäviä ulkomailla
• residenssityöskentelyä 
• kansainvälisiä yhteistyöprojekteja
• kansainväliselle yleisölle tarkoitettujen tietoaineistojen ja julkaisujen tuottamista
• tietotaidon ja osaamisen siirtymistä

Taiteen alojen vienti tarkoittaa

• tuotteiden ja palveluiden myyntiä
• tekijänoikeuksien myyntiä ja tekijänoikeuskorvauksia
• teosmyyntiä ja tilausteoksia
• esitysmyyntiä 

Haasteet

• ammattimaisesti toimivan välittäjäportaan vähäisyys 
• kansainvälisille tuotannoille annettavien verokannustimien puuttuminen 
• nykyisten tukimuotojen yksipuolisuus ja hajanaisuus 
• apuraha- ja muiden rahoitustukipäätösprosessien hitaus
• kiertuetukijärjestelmän puuttuminen johtaa monia maita heikompaan 

kilpailuasetelmaan

100 000
441 832

760 000
59 200

293 480
130 000
52 500 
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Vientitulot

Merkittäviä vientituloja elokuvan, kirjallisuuden ja musiikin aloilla.

• Elokuvien kansainvälinen vienti, palvelumyynti kotimaassa ulkomaisille tuotannoille sekä 
kansainvälinen rahoitus suomalaisiin elokuvatuotantoihin tuottaa alan yrityksille noin 30 
miljoonaa euroa vuosittain eli noin 15 prosenttia alan kokonaisliikevaihdosta.

• Kirjallisuusvientitulot käännösoikeuksien myynnistä olivat 2,24 miljoonaa euroa  
vuonna 2013.

• Musiikkiviennin arvo oli 35,8 miljoonaa euroa vuonna 2012. Viennin arvo on 
kymmenessä vuodessa kaksinkertaistunut. 

• Arkkitehtitoimistojen viennin arvo on noin noin 7,5 miljoonaa euroa vuodessa. Toimistoista 
alle kymmenesosa harjoittaa vientitoimintaa. 

• Sirkusryhmien esitystulot ulkomailta olivat arviolta puoli miljoonaa euroa vuonna 2013.
• Tanssi- ja teatteriryhmien tuotoista esiintymisistä ulkomailla ei ole tutkittua tietoa.
• Suomalaisgallerioiden taidemyynnin määrästä ulkomailla ei ole tutkittua tietoa. 

Taiteilijat ja teokset liikkuvat

Arkkitehtuuri
• Vuonna 2014 kahdella suomalaisella arkkitehtuurialan museolla oli ulkomailla  

yhteensä 16 tapahtumaa tai näyttelyä, viiden maanosan 13 maassa ja niissä  
kävijöitä yhteensä 556 000. 

Elokuva
• Suomalaisia elokuvia esitettiin yli 500 kansainvälisessä elokuvatapahtumassa  

vuonna 2014. 

Kirjallisuus
• FILI tuki 230 suomalaisen kirjailijan promootio- ja esiintymismatkoja vuonna 2014.

Nykytaide
• 570 suomalaista taiteilijaa työskenteli tai hänen teoksiaan esitettiin ulkomailla  

vuonna 2013. Venetsian taidebiennaalissa vuonna 2013 Suomen näyttelyn näki  
noin 500 000 kävijää.

Sirkus
• 14 sirkusryhmää esiintyi yhteensä 22 maassa ja teki 339 esitystä vuonna 2013. Esitykset 

tavoittivat 62 181 katsojaa.
• Kolmen sirkusalan kärkiryhmän (Circo Aereo, Race Horse Company ja WHS) 

esitystoiminnasta vuonna 2013 yhteensä keskimäärin 70 prosenttia  
tapahtui ulkomailla ja siitä saadun tulon osuus ryhmien omista tuotoista  
oli keskimäärin 81 prosenttia. 

Tanssi
• 36 tanssiryhmää tai koreografia vieraili yhteensä 33 maassa ja teki 189 esitystä vuonna 

2013. Esitykset tavoittivat 36 400 katsojaa.

Teatteri
• Suomalaisteatterit esittivät 28 maassa yhteensä 338 esitystä, joissa oli 23 758 katsojaa 

vuonna 2013.
• Suomalaisten näytelmien ulkomaisia tuotantoja oli 93.
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Tiedotuskeskusten menestystarinoita

Musiikin kärkihanke Britanniassa 2012–2013

• 73 suomalaista artistia, yhtyettä, biisinkirjoittajaa, säveltäjää, orkesteria ja 
musiikkituotetta esiteltiin Britannian markkinoilla vuosina 2012–2013

• 40 uutta sopimusta solmittiin britti- ja suomalaistoimijoiden välillä
• Keskimäärin 13 uutta yhteistyökumppania jokaista hankkeeseen 

osallistunutta yritystä kohden
• 1 349 mediaosumaa 429 eri mediassa

FINNLAND. COOL. – Suomi Frankfurtin kirjamessujen teemamaana 2014

• FILIn suurhanke, jossa mukana myös muut tiedotuskeskukset
• Kirjallisuusohjelma kattoi koko saksankielisen Euroopan maaliskuusta joulukuuhun 

eri kirjallisuustapahtumissa
• Lokakuisilla Frankfurtin kirjamessuilla 60 suomalaista kirjailijaa
• Suomalaisen nykytanssin katselmus Mousonturmissa
• Suomalainen näytelmäkirjallisuus ja teatteri kutsuttiin vieraaksi Heidelbergin 

Stückemarkt-teatterifestivaalille, näytelmäantologia Eisbilder ilmestyi ja Theater 
der Zeit teki yhteistyössä Teatterin tiedotuskeskuksen kanssa Finnland Spezial 
-lehtiliitteen ja suomalaiset esitystaiteilijat nähtiin vierailuilla Hampurissa, Berliinissä 
ja Frankfurtissa.

• Kuvataidenäyttelyt: laaja Helene Schjerfbeck -näyttely, nykytaidenäyttely (mm. 
Pink Twins, IC-98, Elena Näsänen), nuoria nousevia arkkitehtitoimistoja esittelevä 
nykyarkkitehtuurinäyttely (Suomi Seven) sekä valokuvataidetta kolmessa näyttelyssä.

• Suomalaisen kirjallisuuden ja muun kulttuurin kaikkien aikojen laajin näkyvyys 
saksalaisessa mediassa rikkoi aiempien kirjamessujen teemamaiden ennätykset. 

ARCOMadrid-taidemessut 2014

• Suomen #FocusFinland-kokonaisuudessa mukana 13 galleriaa, jotka 
esittelivät teoksia 20 taiteilijalta

• 15 oheistapahtumaa ympäri Madridia, joissa 20 taiteilijaa
• Messuilla yli 100 000 kävijää
• Suomalaisgallerioiden myynti oli noin 705 000 euroa
• 380 kansainvälistä ammattilaiskontaktia
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Huippuosaajia maailmalla

Eija-Liisa Ahtila
• Teoksia esillä New Yorkin MoMAssa, Lontoon Tate Modernissa, 

Tukholman Moderna Museetissa. 
• Nykyään jokainen Ahtilan teoksen ensiesitys on kansainvälisesti 

odotettu ja uutisoitu tapaus.

Sunrise Avenue
• Yhtyeen kokoelma-albumi ”Fairytales – Best of 2006–2014” meni 

suoraan Saksan virallisen albumilistan kärkeen 2014.
• Menestymiseen ovat vaikuttaneet hyvät yhteistyökumppanit 

saksankielisellä markkina-alueella.
• Laulaja-lauluntekijä Samu Haber on toiminut kaksi kertaa 

tähtivalmentajana erittäin suositussa Voice of Germany -ohjelmassa.

Sofi Oksanen
• Suomen menestynein nykykirjailija, jonka menestystä ovat auttaneet hyvät 

ammattikääntäjät.
• Menestysromaani Puhdistus oli alun perin näytelmäkäsikirjoitus. Näytelmänä 

Puhdistus on saanut ensi-iltansa yli 12 maassa.
• Teoksia käännetty 43 kielialueella, Suomessa myynti yli puoli miljoonaa
• Budapestin Suurpalkinto (2013), Ruotsin Akatemian pohjoismainen 

kirjallisuuspalkinto (2013), Le prix du choix des Libraires du Livre de Poche 
(2012), The FNAC -palkinto (Le Prix du roman Fnac) (2010), Prix Femina 
Ètranger (2010), Pohjoismaisen Neuvoston kirjallisuuspalkinto (2010), The 
European Book Prize (2010).

Anima Vitae
• Animaatiotuotantoyhtiön elokuvat Niko – Lentäjän poika ja Niko 2 

– lentäjäveljekset ovat keränneet maailmanlaajuisesti yli 5 miljoonaa 
elokuvateatterikatsojaa.
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Suomalaiset kapellimestarit
• Britanniassa suomalainen ylikapellimestari kolmella merkittävällä 

orkesterilla, Philharmonia Orchestralla (Esa-Pekka Salonen), BBC 
Symphony Orchestralla (Sakari Oramo) ja BBC Philharmonic 
Orchestralla (John Storgårds). 

• Kansainvälisesti erittäin arvostettuja suomalaiskapellimestareita ovat 
myös Leif Segerstam, Jukka-Pekka Saraste, Osmo Vänskä, Mikko 
Franck sekä Susanna Mälkki.

Tove Jansson
• Muumien kansainvälinen menestys alkoi 1950-luvulla, jolloin muumisarjakuva 

ilmestyi yli 40 maassa ja 60 kielellä. 
• Muumisarjakuvia ovat lukeneet miljoonat ihmiset.
• Tove Janssonin Muumi-tarinoiden pohjalta tehtyjä dramatisointeja nähdään 

ympäri maailman teattereissa. Viimeisen kymmenen vuoden aikana, 2003-
2014 muumit esiintyivät 111 eri teatteriesityksessä 12 eri maassa.

• Nykyisin Muumit ovat maailmanlaajuinen tuotemerkki, jolla on yli 450 
lisenssinhaltijaa.

Tero Saarinen
• Kansainvälisesti tunnetuin ja menestynein suomalainen tanssitaiteilija.
• Tehnyt yli 40 koreografiaa sekä omalle ryhmälleen että maailman 

johtaville tanssiteattereille.
• Tero Saarinen Company on esiintynyt jo lähes 40 maassa. Kaksi 

kolmasosaa ryhmän esityksistä vuonna 2013 oli muualla kuin 
Suomessa. 

• 273 000 katsojaa kaikkialla maailmassa on nähnyt Tero Saarinen 
Companyn esiintyvän.

Suomalaiset arkkitehdit
• Merkittäviä viime vuosina toteutuneita, kansainvälisen 

arkkitehtuurikilpailun voittoon perustuneita suomalaisarkkitehtien 
suunnittelemia kulttuurirakennuksia maailmalla: Puolanjuutalaisten 
historian museo, Varsova (Rainer Mahlamäki), Wuxin oopperatalo, Kiina 
(Pekka Salminen), Viron taidemuseo Kumu, Tallinna (Pekka Vapaavuori), 
Teatteri- ja konserttitalo Kilden, Kristiansand (ALA Arkkitehdit).
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SUOMEN KULTTUURI- JA TIEDEINSTITUUTIT
Suomella on yhteensä 17 kulttuuri- ja tiedeinstituuttia eri puolilla maailmaa. Niiden 
toimialueet kattavat kaikkiaan lähes 70 maata. Kulttuuri- ja tiedeinstituuttien tehtävänä 
on tukea suomalaisten taiteen ja tieteen tekijöiden työtä kohdemaissa, ja ne ovat 
keskeinen osa Suomen kansainvälistä kulttuurivaihtoa. Instituutit edistävät merkittävästi 
kulttuurivientiä ja suomalaisen tutkimuksen kansainvälistymistä. 

Kulttuuri- ja tiedeinstituutit työllistävät ympärivuotisesti noin 80 henkilötyövuotta taiteen 
ja tieteen kansainvälistämisen tehtäviin. Lisäksi instituutit ovat keskeinen nuorten 
kansainvälisen työkokemuksen edistäjä – harjoittelukuukausia kertyy vuosittain lähes 
350. 

Toiminta
Kaikki kulttuuri- ja tiedeinstituutit ovat itsenäisiä yleishyödyllisiä organisaatioita, 
joita ylläpitää yksityinen säätiö tai rahasto. Instituutit ovat kansalaisyhteiskunnan 
toimijoina innovatiivisia ja kustannustehokkaita asiantuntijaorganisaatioita. Ne lisäävät 
merkittävästi Suomen näkyvyyttä maailmalla. Instituutit ovat osa Suomen Team Finland 
-verkostoa.

Instituutit

• edistävät taiteen, kulttuurin, tieteen ja tutkimuksen kansainvälistä yhteistyötä
• toteuttavat taide- ja kulttuurivientiä sekä -vaihtoa
• tekevät tieteellistä tutkimusta
• kehittävät koulutusvientiä
• edistävät kulttuurin ja tieteen tekijöiden kansainvälistä liikkuvuutta
• järjestävät residenssitoimintaa, seminaareja ja asiantuntijatapaamisia
• tarjoavat suomen kielen ja kulttuurin kursseja
• ovat kohdemaissaan suomalaisen kulttuurin parhaita asiantuntijoita ja esilletuojia

Instituuttien toiminnasta vuonna 2013 toteutettu laaja vaikuttavuusselvitys osoittaa, että 
instituuttien toiminta on resursseihin nähden erittäin laajaa ja vaikuttavaa.

Rahoitus
Instituuttien keskinäiset erot niin toiminnan kuin rahoituksen koon ja rakenteen suhteen 
ovat hyvin erilaisia. Suurimmillaan kokonaisrahoitus oli 1,3 miljoonaa euroa ja 
pienimmillään 250 000 euroa vuonna 2014.

Instituuttien perusrahoitus tulee opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Instituutit saavat 
projekteilleen rahoitusta myös säätiöiltä, yrityksiltä sekä kotimaisilta ja ulkomaisilta 
yhteistyökumppaneilta. 
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• OKM:n kokonaisavustus instituuteille vuonna 2014 oli noin 5,5 miljoonaa euroa. 
Vuodesta 2012 toiminta-avustusta on leikattu lähes 5 prosenttia.

• Toimintaa rahoittivat vuosina 2009–2010 yli 300 yhteistyökumppania kotimaassa 
ja ulkomailla.

• Laajasti yhteistyöverkostoihin perustuva toiminta näkyy vain osin instituuttien omassa 
kirjanpidossa. In kind -yhteistyön merkitys on suuri: sen arvoksi on laskettu yli 2 
miljoonaa euroa, eli noin 14 prosenttia instituuttien rahoituksesta. 

OKM:n toiminta-avustus   42 %
OKM:n vuokra-avustus    20 %
Yksityinen rahoitus Suomesta   15 %
OKM:n hankeavustukset    9 %
Ulkomainen julkinen ja yksityinen rahoitus  7 %
Muu julkinen rahoitus     3 %
Muu omarahoitus     4 %
    

Instituuttien rahoitus

Henkilöstö      43 %
Ohjelmamenot     26 % 
Tilakulut      19 %
Hallinto      9 %
Muut menot      3 %

Instituuttien kulujakauma
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Lontoon instituutti: Open Knowledge Festival 2012

Ensimmäinen Open Knowledge Festival järjestettiin Helsingissä vuonna 2012. 
Maailman suurin avoimen tiedon tapahtuma keräsi yli 1000 asiantuntijaa eri puolilta 
maailmaa. Festivaalin seurauksena perustettiin Open Knowledge Finland –järjestö, 
ja Suomessa valtionhallinto alkoi edistää datan avaamista. Valtiovarainministeriön 
johdolla luonnosteltiin Suomen strategia kansainväliseen avoimen hallinnon 
kumppanuusohjelmaan. Open Knowledge Festivalista on muodostunut maailman 
merkittävin avoimen tiedon tapahtuma. 

New Yorkin kulttuuri-instituutti: Mobius-liikkuvuusohjelma

Mobius-ohjelma mahdollistaa suomalaisille, amerikkalaisille ja brittiläisille taide- ja 
museoalan ammattilaisille mahdollisuuden vierailla muutaman kuukauden ajan 
alansa ulkomaisessa organisaatiossa. New Yorkin instituutin Mobius-vaihto keskittyy 
kuvataiteen, arkkitehtuurin ja designin aloihin. 

Madridin-instituutti perusti Latinalaisen Amerikan asiamiesverkoston 

Suomen Madridin-instituutti koulutti joulukuussa 2014 Latinalaisen Amerikan uuden 
asiamiesverkostonsa Chilessä. Verkoston avulla instituutti laajentaa toimintaansa 
Latinalaiseen Amerikkaan, joka on instituutin toiminnan painopistealue  
vuosina 2014–2017. 

Viron-instituutti: Tavoitteena suomen kielen viralliset päättökokeet  
peruskouluihin ja lukioihin

Vuosittain 1500 oppilasta 40 virolaisessa yleissivistävässä koulussa opiskelee 
suomen kieltä. Instituutti koordinoi suomi B-kielenä opetuksen kokeilua, ja pyrkii 
saamaan suomen kielen viralliset päättökokeet Viron peruskouluihin ja lukioihin. Viron 
opetus- ja tiedeministeriö toivoo, että Suomen YKI-testiä voitaisiin käyttää mm. Viron 
ylioppilaskokeessa. Viro voisi toimia pilottimaana YKI:n viemisessä ulkomaille. 

Ranskan instituutin uusi toimintakonsepti

Syksyllä 2013 lanseerattiin uusi toimintamalli instituutin komeisiin tiloihin Pariisin 
ydinkeskustassa.  Kahvilassa järjestetään osallistavaa ohjelmatoimintaa: työpajoja, 
keskustelutilaisuuksia, konsertteja, näyttelyjä ja taiteilijaesittelyjä. Katutasossa toimiva 
galleria-boutique toimii sisäänheittäjänä. Uuden konseptin avulla instituutti on 
puolentoista vuoden aikana moninkertaistanut kävijämääräänsä sadasta  
2500 kävijään.

Suomi-instituuttien menestystarinat
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Tanskan kulttuuri-instituutti: Visuaalisen taiteen vientiohjelma

Vuodesta 2007 Suomeen on tuotu tanskalaisia kuraattoreita, galleristeja sekä Tanskan 
suurimpien museoiden johtajia. Tanskalaisen taidetta leimaa markkinahenkinen 
kansainvälisyys. Tanskan valtio tukee gallerioita kansainvälisillä taidemessuilla, joilla 
tanskalaiset galleristit edustavat myös suomalaisia taiteilijoita. Useiden taiteilijoiden ura 
on lähtenyt nousuun juuri Tanskan kautta.

Pietarin-instituutti

Suomalaisen modernin arkkitehtuurin ja muotoilun suurkatselmus Venäjän 
ykköstaidelaitoksen Eremitaasin kanssa yhteishankkkeena toteutuu 2015 lopussa. 

Suomalais-norjalainen kulttuuri-instituutti

Suomalainen arkkitehtuurikoulu Arkki mukana Den kulturelle skolesekken 
-ohjelmassa. Suomalaiset arkkitehdit ovat kiertäneet Akershusin alueella ja ohjanneet 
10–11-vuotiaille karkkitehtuurityöpajoja. Arkkitehtuuria ei ole tarjottu lapsille Norjassa 
aiemmin, joten yhteistyö Arkin, Den kulturelle skolesekkenin ja Finnon välillä on ollut 
uranuurtavaa työtä. 

Lähi-idän instituutti

Kansainvälinen konferenssi Erbilissä, Kurdistanin itsehallintoalueella Pohjois-Irakissa. 
Konferenssi toi ensi kertaa yhteen tekstitutkijat ja arkeologit kartoittamaan kaupungin 
monituhatvuotista historiaa. 

Tukholman-instituutti: Muuminäyttely

Kymmenet tuhannet lapset näkivät vuonna 2014 interaktiivisen muuminäyttelyn. 
3–8-vuotiaille suunnattu näyttely on ollut esillä kirjastoissa, museoissa ja festivaaleilla. 
Se on rakentanut instituutille aivan uuden verkoston yhteistyökumppaneita ympäri 
Ruotsia.

Saksan-instituutti: COOL2014-satelliittiohjelmassa 100 yhteistyöpartneria

Ydinteemat olivat lukeminen sekä koulutuksen ja kulttuurin tasa-arvoisuus ja 
saavutettavuus. Vuoden kestävä satelliittiohjelma käsitti 200 tapahtumaa, jotka Suomen 
Saksan-instituutti toteutti yhdessä yli 90 saksalaisen, itävaltalaisen tai sveitsiläisen 
yhteistyökumppanin kanssa. Kokonaisbudjetti oli 1,8 miljoonaa euroa, josta ohjelman 
saksankieliset yhteistyökumppanit maksoivat yli 90 prosenttia. 
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Taide, kulttuuri ja luovat alat Euroopassa
• Tuoreen EU:n komission selvityksen mukaan (12/2014) kulttuuri ja luovat alat 

kattavat 4,2 % koko EU-alueen bruttokansantuotteesta.
• Kulttuurin ja luovien alojen (kirjallisuus, sanomalehdet, musiikki, esittävät taiteet, 

televisio, elokuva, radio, pelit, visuaaliset taiteet, arkkitehtuuri, mainosteollisuus) 
liikevaihto on kaikkiaan peräti 535,9 miljardia euroa. 

• Suurin yksittäinen sektori on visuaaliset taiteet, 127,6 miljardia euroa.
• Julkinen tuki on kasvavalle alalle tärkeä katalysaattori. Sen osuus Euroopan 

valtioden budjeteista on kuitenkin vain 1 %. 
• Kulttuuri ja luovat alat kestävät poikkeuksellisen hyvin taloussuhdanteiden vaihteluita. 

Se on ainoita sektoreita, joka on jatkanut kasvuaan taloustaantuman aikana 
2008–2014. 

Kulttuuriala on Euroopan kolmanneksi merkittävin työllistäjä

• Kulttuuri- ja luovat alat ovat EU:n kolmanneksi suurin työllistäjä, rakentamisen ja 
ruoka- ja juomasektorin jälkeen.

• Kaikkiaan ala työllistää koko EU:n alueella yli 7 miljoonaa ihmistä, ja vuonna 2013 
ala työllisti enemmän 15–29-vuotiaita kuin mikään muu sektori EU:ssa. 

• Työllisyydestä noin puolet on taidealoilla: esittävät taiteet, musiikki ja visuaaliset 
taiteet.

• Kulttuuri ja luovat alat ovat ainoa talouden ala, joka on onnistunut taloudellisen 
taantuman aikana luomaan lisää uusia työpaikkoja. 

• Myös Suomessa kulttuuriala työllistää yli 4,5 % työikäisestä väestöstä. Sektori on 
joustavuutensa ansiosta kestänyt poikkeuksellisen hyvin taloudellisen taantuman 
aikana.
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