
Tukea ja rahoitusta kulttuuritoimintaan

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus



Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on huomioinut luovat alat 
osana alueellista kehittämisstrategiaansa. Luovuus ja erityi-
sesti luovien alojen yritystoiminta muodostavat Suomessa 
merkittävän alueellisen kehittämisen voimavaran ja työvoi-
maintensiiviset luovat alat ovat huomattavia työllistäjiä. Myös 
hallitusohjelmassa korostetaan alueiden kehittämisen roolia  
sekä luovan talouden ja luovien alojen yrittäjyyden vahvista-
mista. 

Luovien alojen työllistämisen kerrannaisvaikutukset ovat huo-
mattavia, koska luovien alojen teosten, tuotteiden ja palvelui-
den tuotanto- ja jakeluprosessit ovat pitkiä ja ne hyödyntävät 
muita toimialoja. Suomessa luovien alojen ammatinharjoittaji-

en ammattiosaaminen on myös erittäin korkeatasoista, mikä 
johtuu taiteen alan koulutuksen hyvästä tasosta. Luovien alo-
jen yritystoiminnan ohella taiteen soveltava käyttö ja taiteen ja 
kulttuurin hyvinvointipalvelujen kehittäminen pitävät sisällään 
laajoja mahdollisuuksia. Luovien alojen ammattilaiset työllisty-
vätkin tänä päivänä yhä enemmän myös perinteisten taiteen 
ja kulttuurin ydinalojen ulkopuolelle. 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus edistää luovien alojen toi-
mintaedellytyksiä ja työllisyyttä erilaisten rahoituskanavien 
muodossa. Luovien alojen tukimuotoja ja vastuuorganisaati-
oita on kuitenkin useita.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja kulttuuri



Yritysten kehittämispalvelut ja 
kehittämisavustus 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus tarjoaa yritysten kehittä-
mispalveluita, joiden avulla luovien alojen yritysten on mah-
dollista testata liikeideaansa ja saada apua toimintansa 
kehittämiseen. Yrityksen kehittämisavustus on puolestaan 
lakiin perustuva harkinnanvarainen tuki, jota voidaan myön-
tää investointeihin sekä liiketoimintaosaamisen, kansainvä-
listymisen, tuotteiden, palvelujen ja tuotantomenetelmien 
kehittämiseen ja hankkeiden valmisteluun. Lisätietoja ke-
hittämispalveluista ja yrityksen kehittämisavustuksesta saa 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Esa Räisäseltä, esa.rai-
sanen@ely-keskus.fi ja Anne Pulkkiselta, anne.pulkkinen@
ely-keskus.fi.

Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahasto

ELY-keskuksen koordinoimat maaseuturahaston tukimuodot 
pyrkivät erityisesti kehittämään maaseutuyrittäjyyttä sekä 
luomaan ja käyttämään innovaatioita maaseudun hyväk-
si kestävällä tavalla. Maakunnallisia ja seutukuntien välisiä 
maaseudun kehittämishankkeita rahoittaa ELY-keskus. Ra-
hoituksen hakijoina voivat toimia maaseudulla toimivat yrityk-
set, maaseudun toimijat ja organisaatiot. Maaseuturahaston 
mahdollisuuksista luovien alojen rahoituksessa voi tiedustella 
Ahto Uimaniemeltä, ahto.uimaniemi@ely-keskus.fi ja Kukka 
Kukkoselta, kukka.kukkonen@ely-keskus.fi. Lisätietoa maa-
seuturahastosta on saatavilla verkosta osoitteesta www.maa-
seutu.fi. Pohjois-Pohjanmaan alueella maaseuturahastosta 
tuettuja hankkeita voi selata rekisteripalvelussa osoitteessa 
www.hankerekisteri.fi.

Euroopan unionin rakennerahastot

ELY-keskus on rahoittanut rakennerahastojen (Euroopan 
sosiaalirahasto ja Euroopan aluekehitysrahasto) kautta usei-
ta kulttuurihankkeita, jotka ovat keskittyneet muun muassa 
kädentaitojen, luovuuden, monikulttuurisuuden ja matkailun 
edistämiseen. Ohjelmakaudella 2014 -2020 hankerahoitusta 
voidaan kohdistaa esimerkiksi kasvu- ja rakennemuutosalo-
jen tarvitsemaan monialaiseen verkostoitumiseen ja osaa-
misen lisäämiseen, nuorten ja muiden heikossa työmarkki-
na-asemassa olevien osallistamiseen, työorganisaatioiden 
tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittämiseen sekä ympäris-
töön ja luonnonvaroihin liittyviin kehittämistoimiin. Rahoitusta 
on mahdollista saada hankkeisiin, joilla on selkeä, toiminnan 
kehittämiseen tähtäävä tavoite ja joissa kehitettyä toimintaa 
jatketaan myös hankkeen päätyttyä. Rakennerahastotukea 
voivat hakea erilaiset organisaatiot ml. järjestöt ja yhdistyk-
set. Tuen saadakseen hakijalla on oltava hankkeeseen suun-
nattu omarahoitusosuus. Lisätietoa ESR- ja EAKR-tuista 
saa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoitusyksiköstä. 
Rakennerahastoista löytyy lisätietoa osoitteista: www.raken-
nerahastot.fi (>Pohjois-Suomi) ja www.ely-keskus.fi/pohjois-
pohjanmaa (>EU-rahoitus).

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on kaksi taiteeseen, kulttuu-
riin, liikuntaan ja nuorisoon keskittyvää ESR-teemaa. Luovaa 
osaamista -teemasta tuetaan monialaisia osaamisohjelmia, 
koulutustarjonnan osuvuutta uusien tuotteiden ja palvelui-
den kehittämiseksi, ammattilaisten ja opettajien liiketoiminta-, 
johtamis-, markkinointi- ja kansainvälistymisosaamista alan 
liiketoiminnan vahvistamiseksi, luovaa osaamista työelämäs-
sä sekä tiedontuotantoa ja viestintää. Lisätietoja teemasta 
saa Valtteri Karhulta, valtteri.karhu@ely-keskus.fi ja Kirsi 
Kaunisharjulta, kirsi.kaunisharju@minedu.fi sekä verkosta 
osoitteesta http://www.minedu.fi/OPM/EU-asiat/EU-raken-
nerahastot/OKMn_valtakunnalliset_toimenpidekokonaisuu-
det_2014_-2020. 

Toinen opetus- ja kulttuuriministeriön ESR-teemoista on 
Osallistamalla osaamista. Teemalla tuetaan hankkeita, jotka 
kehittävät monialaisen osaamisen vahvistamista taide-, kult-
tuuri-, liikunta- ja nuorisoaloilla, vahvistavat osallisuutta, vai-
kuttamista ja hyvinvointia nuorten toimintaympäristöissä sekä 
taide-, kulttuuri- ja liikuntalähtöisten menetelmien käyttämis-
tä. Yksityiskohtia teemasta ja avustusten hakemisesta voi 
tiedustella Henri Helanderilta, henri.helander@ely-keskus.
fi sekä opetus- ja kulttuuriministeriöstä: Esa Pirnes, esa.pir-
nes@minedu.fi ja Merja Hilpinen, merja.hilpinen@minedu.fi. 
Lisätietoa löytyy myös verkosta osoitteesta www.minedu.fi.



Tuoteväylän palvelut ja rahoitus

Keksintösäätiön Tuoteväylätoiminnan koordinointi on siirtynyt 
vuoden 2014 alusta Keksintösäätiöltä Uudenmaan ELY-kes-
kukselle. ELY-keskuksessa toimivan Tuoteväylän kautta asi-
akkaiden on mahdollista hakea rahoitusta ja tukea idealle, 
joka suuntautuu kaupallistettavissa olevaan innovatiiviseen 
laitteeseen, menetelmään, palveluun tai näiden yhdistelmään. 
Tuoteväylän avulla sekä yritykset että yksityiset henkilöt voivat 
saada maksutonta palvelua ideoiden arvioimiseksi ja myös 
alustaviin uutuus- tai markkinaselvityksiin. Lisäksi yritykset 
voivat hakea hankerahoitusta mm. patentointiin ja prototyyppi-
en valmistukseen. Tuoteväylän kautta saatava yritystuki kattaa 
50 % kustannuksista. Rahoituksen myöntämisessä painote-
taan erityisesti kansainvälisen liiketoiminnan mahdollisuuksia 
ja ideoita, joilla on kasvupotentiaalia markkinoilla. Tuoteväylän 
palveluista luovien alojen toimijoille voi tiedustella lisää inno-
vaatioasiantuntija Juha Elfiltä, juha.elf@ely-keskus.fi ja inno-
vaatioasiantuntija Jani Jokitalolta, jani.jokitalo@ely-keskus.fi. 
Lisätietoa palvelusta myös osoitteesta www.tuotevayla.fi.

Tekes-rahoitus

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä uu-
distumiseen, kasvuun ja kansainvälistymiseen. Tekes tarjoaa 
rahoitusta ja sparrausta yritysten tutkimus- ja kehitysprojek-
teihin, innovaatiopalvelujen hankintaan pk-yrityksille, työelä-
män kehittämiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen nuorille 
innovatiivisille yrityksille. Fiiliksestä fyrkkaa -ohjelmassa Tekes 
kannustaa yrityksiä hakemaan kasvua ja uudistumista aineet-
tomista sisällöistä ja hyödyntämään tunnetta ja asiakkaan 
kokemaa arvoa liiketoiminnassa. Skene-ohjelma keskittyy ar-
voverkottuneen peli- ja viihdeteollisuuden kehittämiseen.  Li-
sätietoa Tekesin palveluista saa Asko Pietarilalta, asko.pietari-
la@tekes.fi ja Juha Pulkkiselta, juha.pulkkinen@tekes.fi sekä 
osoitteesta www.tekes.fi.

Työvoima- ja yhteishankintakoulutusta  
kulttuurialojen tarpeisiin 

Työvoimapoliittinen koulutus tarjoaa mahdollisuuden toteuttaa 
kohdennettua aikuiskoulutusta myös kulttuurialoilla työskente-
levien yksittäisten henkilöiden ja työnantajien erityistarpeisiin. 

Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus on työ- ja elinkeinohallin-
non rahoittamaa koulutusta, joka on opiskelijoille maksutonta. 
Työvoimakoulutus on suunniteltu ensi sijassa työttömille 20 
vuotta täyttäneille henkilöille. Työvoimakoulutus voi olla am-
mattitutkintoon tai sen osaan tähtäävää ja sen tavoitteena on 
parantaa osallistujien edellytyksiä työllistyä. Esimerkiksi me-
dia- ja kulttuurituottajille järjestetyssä työvoimakoulutuksessa 
tavoitteena on ollut syventää osallistujien taitoja rahoitussuun-
nittelusta, talous- ja projektinhallinnasta, immateriaalisista 
oikeuksista ja markkinoinnista. Kulttuurialoille suunnattuja 
työvoimakoulutuksia hankitaan työmarkkinoiden tarpeen mu-
kaan. Lisätietoa koulutuksista ja niihin hakeutumisesta saa 
oman alueen työ- ja elinkeinotoimistosta ja verkosta osoittees-
ta www.te-palvelut.fi. 

Kulttuurialojen työnantajat voivat kouluttaa nykyisiä tai uusia 
työntekijöitään yhteistyössä työ- ja elinkeinohallinnon kanssa 
(Täsmä-, Muutos- ja Rekry -koulutukset). Työ- ja elinkeinohal-
linto voi osallistua yhteishankintakoulutuksen rahoitukseen, 
jos sillä turvataan työvoiman saatavuutta, edistetään työn-
antajan toimintaedellytyksiä, pidennetään työuria, säilytetään 
työpaikkoja tai ennaltaehkäistään työttömyyttä. Koulutus jär-
jestetään työnantajan ja työ- ja elinkeinohallinnon yhdessä 
suunnittelemana, hankkimana ja rahoittamana. Lisätietoa yh-
teishankintakoulutuksesta saa Pohjois-Pohjanmaan ELY-kes-
kukselta lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: työvoima-
koulutus.pohjois-pohjanmaa@ ely-keskus.fi. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön 
rahoitusmuodot

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee harkinnanvaraisilla val-
tionavustuksilla aineettoman arvonluonnin kehittämistä, kuten 
luovaa taloutta, luovia aloja, kulttuuriyrittäjyyttä, kulttuurivien-
tiä ja kulttuurimatkailua tukevia hankkeita. Opetus- ja kult-
tuuriministeriön DigiDemo-avustuksella tuetaan digitaalisiin 
päätelaitteisiin soveltuvien kulttuuristen sisältöjen ja palvelui-
den tuotekehitystä. CreaDemo-avustukset suunnataan puo-
lestaan hankkeisiin, joissa kulttuuri- ja luovilla aloilla toimivat 
ammattilaiset ja yritykset voivat kehittää ideoitaan palvelu- ja 
tuotekonsepteiksi sekä toteuttaa konseptisuunnitelmien poh-
jalta erilaisia esittelydemoja ja prototyyppejä. Lisätietoja Di-
giDemo- ja CreaDemo-avustuksista antaa Audiovisuaalisen 
kulttuurin edistämiskeskuksen Milla Moilanen, milla.moila-
nen@avek.kopiosto.fi.

Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuurivientiin suunnatuista 
avustuksista on mahdollista hakea rahoitusta kulttuurivientiin 
tähtäävien hankkeiden valmisteluun ja toteutukseen (kärki-
hankkeet). Lisätietoa kulttuuriviennin avustuksista on saata-
vissa Kimmo Aulakkeelta, kimmo.aulake@minedu. fi ja osoit-
teesta www.kulttuurivienti.fi. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää kulttuurin matkailulli-
sen tuotteistamisen kehittämiseen suunnattuja avustuksia, 
joilla tuetaan taiteen, kulttuurin sekä matkailualan toimijoiden 
yhteistyötä ja kulttuurimatkailun uusien toimintamallien kehi-
tystä. Kulttuurin matkailullisen tuotteistamisen kehittämiseen 
suunnatuista avustuksista saa lisätietoa Anne Matterolta, 
anne.mattero@minedu.fi. 

Tietoa ja hakuohjeita opetus- ja kulttuuriministeriön taide- ja 
kulttuuritoiminnan avustusmäärärahoista löytyy verkosta  
osoitteesta : http://www.minedu.fi/OPM/Avustukset/Kulttuuri.



Kuva: Marita Björkström/Ympäristöhallinnon kuvapankki / Miljöförvaltningens bildbank / Image bank of the Environmental Administration



Leader-toimintaryhmät paikallistason kulttuurihankkeiden mahdollisuutena

Leader-toimintaryhmät ovat alueellisia kehittämisyhdistyksiä, 
jotka toteuttavat Manner-Suomen maaseudun kehittämis-
ohjelmaa paikallistasolla. Ryhmät pyrkivät kannustamaan 
maaseudun väestöä kehittämään kotiseutuaan, lisäämään 
sen viihtyisyyttä ja luomaan työpaikkoja ja yrityksiä. Leader-
toimintaryhmien hanketuet mahdollistavat myös paikallistason 
kulttuurihankkeiden tukemisen. 

Keskipiste-Leader ry on Nivalassa toimiva Leader-toimintaryh-
mä, joka kattaa Siikalatvan, Pyhännän, Kärsämäen, Haapave-
den, Pyhäjärven, Haapajärven, Reisjärven ja Nivalan alueet. 
Lisätietoa toimintaryhmästä saa osoitteesta www.keskipiste-
leader.fi ja hankeneuvoja Anni-Mari Isoherraselta, anni-mari.
isoherranen@keskipisteleader.fi.

Oulun Seudun Leader toimii Oulussa ja kattaa toiminnallaan 
Oulun seudun ja Oulunkaaren kunnat: Oulun maaseutumai-
set alueet, Iin, Kempeleen, Muhoksen, Pudasjärven ja Utajär-
ven. Lisätietoja toiminnasta ja kulttuurihankkeille suunnatuista 
tukimuodoista saa osoitteesta www.oulunseudunleader.fi ja 
leader-neuvoja Piia Karttuselta, piia.karttunen@oulunseudun-
leader.fi. 

Rieska-Leader ry on Ylivieskassa toimiva Leader-toimintaryh-
mä, jonka toiminta-alue kattaa Ylivieskan, Alavieskan,Kalajoen, 
Merijärven, Sievin, Oulaisen ja Kannuksen alueet. Rieska-
Leader ry:n hanketuista lisätietoja saa osoitteesta www.ries-
kaleader.fi ja toiminnanjohtaja Kirsti Oulasmaalta, kirsti.oulas-
maa@rieskaleader.fi.

Nouseva Rannikkoseutu ry on Ruukissa toimiva Leader-toi-
mintaryhmä, jonka alue kattaa Tyrnävän, Limingan, Lumijoen, 
Hailuodon, Siikajoen, Raahen ja Pyhäjoen alueet. Lisätietoja 
toimintaryhmän rahoitusmuodoista saa osoitteesta www.nou-
sevarannikkoseutu.fi ja toiminnanjohtaja Soila Haapsaarelta, 
soila.haapsaari@nousevarannikkoseutu.fi. 

Koillismaan Leader ry on Kuusamossa toimiva Leader-toimin-
taryhmä, jonka toiminta-alue kattaa Taivalkosken, Kuusamon 
ja Posion. Lisätietoja toimintaryhmästä ja alueen kulttuuri-
hankkeiden tukemisesta saa osoitteesta www.koillismaanlea-
der.fi ja hankevastaava Pirjo Jaakkonen, pirjo.jaakkonen@
koillismaanleader.fi.

Lisätietoa Leader-toimintaryhmistä saa osoitteesta www. maa-
seutu.fi/fi/index/leader/toimintaryhmat.html. 



Taiteen edistämiskeskuksen ja 
alueellisen taidetoimikunnan avustukset

Taiteen edistämiskeskuksen ja 13 alueellisen taidetoimikun-
nan tehtävänä on taiteen edistäminen. Pohjois-Pohjanmaan 
ja Kainuun taidetoimikunnan toimialue muodostuu Pohjois-
Pohjanmaan ja Kainuun maakunnista. Lisätietoa Taiteen 
edistämiskeskuksen lukuisista avustusmuodoista saa verkosta 
osoitteesta www.taike.fi. Taiteen edistämiskeskuksen ja Poh-
jois-Pohjanmaan ja Kainuun taidetoimikunnan avustusmuo-
toiset taiteen ja kulttuurin edistämiskeinot ovat työskentely- ja 
kohdeapurahat, yhteisöjen erityisavustukset, taiteen hyvinvoin-
tivaikutuksia edistävät yhteisöjen erityisavustukset sekä lasten-
kulttuuriapurahat. Lisätietoja Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun 
taidetoimikunnan eri avustusmuodoista saa erityisasiantuntija 
Ulla Lassilalta, ulla.lassila@minedu.fi ja verkosta osoitteesta 
www.taike.fi (> Toimialueet > Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu).

Pohjois-Pohjanmaan liiton  
Karelia ENPI CBC -ohjelmasta  
tukea kulttuurihankkeisiin

Pohjois-Pohjanmaan liitto toimii Karelia ENPI CBC -ohjelman 
hallintoviranomaisena. Ohjelmasta rahoitetaan Suomen ja 
Venäjän välisiä yhteistyöhankkeita ja yksi rahoitettavista tee-
moista on ollut kulttuuriyhteistyö. Kaikki toteutettavat hankkeet 
on valittu ja ohjelman toteuttaminen päättyy vuoden 2014 lo-
pussa. Toteutettaviin hankkeisiin voi tutustua ohjelman verk-
kosivuilla osoitteessa www.kareliaenpi.eu. 

Seuraavan ohjelman valmistelu on parhaillaan käynnissä. 
Alustavan arvion mukaan Karelia CBC -ohjelman ensimmäiset 
hakukierrokset avataan vuonna 2016. Lisätietoja Suomessa 
toteutettavien CBC-ohjelmien valmistelusta saa osoitteesta 
www.enicbc.fi. Pohjois-Pohjanmaan liitossa lisätietoja ohjel-
mista antaa Henna-Mari Laurila, henna-mari.laurila@pohjois-
pohjanmaa.fi. 



www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa
www.tekes.fi
www.yrityssuomi.fi
www.keksintosaatio.fi
www.rakennerahastot.fi
www.maaseutu.fi
www.pohjois-pohjanmaa.fi
www.taike.fi
www.minedu.fi
www.luovasuomi.fi
www.kolmaslahde.fi

www.keskipisteleader.fi
www.oulunseudunleader.fi
www.rieskaleader.fi
www.nousevarannikkoseutu.fi
www.koillismaanleader.fi

Lisätietoa verkkopalveluista

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus:

 

Pohjois-Pohjanmaan liitto:
Taiteen edistämiskeskus:
Opetus- ja kulttuuriministeriö:

Leader-toimintaryhmät Pohjois-Pohjanmaalla
Keskipiste-Leader ry:
Oulun Seudun Leader ry:
Rieska-Leader ry:
Nouseva Rannikkoseutu ry:
Koillismaan Leader ry:

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Veteraanikatu 1, 90130 Oulu
PL 86, 90101 Oulu
Vaihde: 020 636 0020 
Faksi: 08 816 2869
S-posti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi 
Kirjaamo: pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi 

Ylivieskan toimipaikka
Valtakatu 4, 84100 Ylivieska 
Postiosoite: PL 103, 84101 Ylivieska 
Vaihde: 020 636 0020 
Faksi: 08 844 0890

www.ely-keskus.fi
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