LIITE 1
KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 RAKENNERAHASTO-OHJELMA
VALTAKUNNALLISEN TOIMINNAN KATSAUS
Toteutuskatsauksen päivittämisessä kiinnitetään erityistä huomiota tarkastelujaksolla
tapahtuneeseen toimintaan ja tarkentuneisiin suunnitelmiin seuraavan kahden vuoden
aikana. Tavoitteiden saavuttamista tulee kuvata myös kumulatiivisesti.
Valtakunnallinen
toimenpidekokonaisuus
Yhteyshenkilö (koordinaatio tms.
hankkeen yhteyshenkilö ja
rahoittajan vastuuhenkilö)

Vastuullinen hallinnonala ja
ministeriön vastuuhenkilön
yhteystiedot
Toteutusaika
Julkinen rahoituskehys ja
toteutuneet hyväksytyt
kustannukset (EU+valtio+kunta ja
muu julkinen rahoitus sekä
yksityinen rahoitus)1

Luovaa osaamista
koordinaatiohanke: Luova ja Osallistava Suomi,
(S20255) Taideyliopisto, Jutta Jaakkola,
jutta.jaakkola@uniarts.fi
Rahoittava viranomainen Hämeen ELY-keskus
rahoittajan edustaja: Valtteri Karhu, valtteri.karhu@elykeskus.fi,
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Kirsi Kaunisharju, kirsi.kaunisharju@minedu.fi
1.1.2014 – 31.12.2020
Julkinen rahoituskehys: 11,2 M€
Hankkeisiin varattu julkinen rahoitus: 7,2 M€
Toteutuneet hyväksytyt kustannukset: 1,8 M€

1) Tiivis kuvaus toiminnan sisällöstä ja toimenpidekokonaisuudessa rahoitettujen
hankkeiden lukumäärä
Luovaa osaamista kokonaisuuden tavoitteena on luovan osaamisen hyödyntäminen kasvu- ja
rakennemuutosaloilla toimivissa yrityksissä ja liike-elämässä, oppilaitoksissa ja julkiselle sektorilla, jolloin
luovien alojen työvoiman mahdollisuudet ansaita omalla työllä parantuvat. Tavoitteena on niin taiteen ja
kulttuurin alojen toimijoiden kuin kasvu- ja rakennemuutosalojen toimijoiden entistä vahvempi yhteistyö.
Luovaa osaamista ja Osallistamalla osaamista -toimenpidekokonaisuuksilla on yhteinen Luova ja osallistava
Suomi -koordinaatiohanke, jonka tavoitteena on aktivoida hanketoimintaa sekä koota ja levittää hankkeiden
tuloksia.
Rahoitettuja hankkeita maaliskuun 2016 loppuun mennessä: 13 kpl
2) Kuvaus konkreettisesta toiminnasta tarkastelujaksolla (1.4.2016 – 31.3.2017)
Tarkastelujaksolla on tehty 5 rahoituspäätöstä ja järjestetty kaksivaiheinen hankehaku (ideahaku ja haku).
Ideahakuun jätettiin 110 hankeideaa. 30.11.2016 päättyneeseen varsinaiseen hakuun jätettiin 16
hankehakemusta, joista ohjausryhmä puolsi kahdeksan rahoittamista.
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toimenpidekokonaisuudelle suunniteltu rahoituskehys (seurantakomitea 6/2014), sidottu rahoitus ja maksettu
rahoitus

Osallistamalla osaamista- ja Luovaa osaamista -toimenpidekokonaisuuksien yhteinen Luova ja osallistava
Suomi -koordinaatiohanke on tarkastelujaksolla keskittynyt viestintään, kehittämishankkeiden tukemiseen
sekä syksyllä 2016 ja keväällä 2017 toteutettujen ideahakujen ja hankehakujen hankeaktivointiin sekä
hakijoiden sparraukseen. Viestinnän keskeisimpiä työkaluja ovat verkkosivut (www.cifinland.fi), sähköinen
uutiskirje sekä sosiaalisen median kanavat. Hakuaktivoinnissa on toteutettu erillisiä tiedotustilaisuuksia sekä
hanketyöpajoja ja keskityttiin erityisesti hankekohtaiseen ohjaukseen. Koordinaatiohanke on myös tuottanut
selvityksen valtakunnallisen ja alueellisen luovien alojen rahoituksen kohdentumisesta teemoittain ja
alueittain
Edellisellä tarkastelukaudella valitut kehittämishankkeet ovat kaikki käynnistyneet tarkastelujakson aikana ja
uusia syksyn haussa jätettyjä hakemuksia on hyväksytty hankkeiksi 2 kappaletta.
3) Arvio kehittämisohjelmalle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta tarkastelujaksolla ja
kumulatiivisesti toiminnan käynnistymisestä
Hauissa valitut hankkeet vastaavat hyvin toimenpidekokonaisuuden sekä rakennerahasto-ohjelman
erityistavoitteen Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen. Hankkeissa
on tarkoitus kehittää kasvu-alojen koulutusta, parantaa opettajien osaamista sekä edistää alalla
työskentelevien osaamista yritysten uudistuessa.
Uusissa hankevalinnoissa tarkastelukaudella 1.4.2016 - 31.3.2017 on painottunut erityisesti hyötypeli
osaamisen lisääminen, virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden uudet mahdollisuudet,
kulttuurimatkailun edistäminen osana Visit Finland -kokonaisuutta sekä yrityksille suunnatun rahoitus- ja IPR
-osaamisen lisääminen erityisesti audiovisuaalisilla aloilla sekä peliteollisuudessa.
Tarkastelukaudella 1.4.2015 - 31.3.2016 Toimenpidekokonaisuuden käynnistyneissä hankkeissa tehdään
muun muassa muotoilijoiden ja biometsätalouden koulutuksen ja yritysten välistä osaamisen kehittämistä,
joka mahdollistaa biometsätalouden ja muotoilun koulutuksen sekä rakennemuutosalojen yritysten
uusiutumisen. Hankkeiden kautta on kehitetty uusia taidelähtöisiä pitkälle tuotteistettuja palveluita sosiaalija terveysaloille, jotka mahdollistava taiteilijoiden mahdollisuuden ansaita omalla työllään. Hankkeissa
kehitetään pelialan koulutusta vastaamaan paremmin hyötysovellusten kehittämisen tarpeita ja
mahdollisuuksia
4) Kuvaus seuraavan kahden vuoden aikana toteutettavasta toiminnasta ja suunnitteluista
painotuksista (esim. hakuihin liittyen) vuosittain ilmoitettuna
– Koordinoivan hankkeen jatkohaku syksy 2017
– Hankehaku syksy 2017
Toimenpidekokonaisuuden koordinoiva hanke päättyy 31.12.2017. Koordinaatiota varten avataan haku
uuden koordinaatiohankkeen valitsemiseksi syksyllä 2017. Samassa aikataulussa käynnistetään haku
toimenpidekokonaisuutta toteuttaviksi hankkeiksi. Vuoden 2018 aikana valmistellaan ja käynnistetään
hauissa valitut hankkeet ja välittävä viranomainen valmistautuu periyttämään toimenpidekokonaisuuden
hankkeet ja uudelle välittävälle viranomaiselle. Vuonna 2018 ei todennäköisesti toteuteta hankehakua.
5) Kuvaus yhteyksistä alueelliseen toimintaan
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Koordinaatiohanke Luova ja osallistava Suomi (Creative and Inclusive Finland) teki seurantakauden aikana
selvityksen Luovan osaamisen ja luovan osaamisen toteutuksesta alueellisesti.
Siltanen Kirsi. 2017. Rakenne-rahastohankkeet tukemassa luovaa ja osallistavaa aluekehitystä. Taideyliopisto.
saatavana pdf-dokumenttina:
http://www.cifinland.fi/sites/default/files/Luovan%20osaamisen%20ja%20nuorten%20osallisuuden%20alu
eellinen%20vahvistaminen.pdf
Selvityksen mukaan Luovaa osaamista ohjelmaa tukevia tai luovaa taloutta tukevia hankkeita on rahoitettu
ohjelmakaudella noin 22,7 miljoonalla eurolla. Alueellisessa rahoituksessa samoin kuin valtakunnallisessa
toimenpidekokonaisuudessa tukea on erityisesti kohdentunut pelialaa kehittäville hankkeille.
6) Linkkejä toimenpidekokonaisuudesta kertoville verkkosivuille
Luova ja Osallistava Suomi -koordinaatiohankkeen sivut: www.cifinland.fi/.
Hyvinvoinnnin välitystoimisto: www.hvvt.fi
Aineeton omaisuus yritysten voimavaraksi: www.ipr-agentit.fi/
Hiilinielu Design Studio: http://hiilinieludesign.fi/
TaideArt: www.taidearthanke.fi/
Luova Matka: Visit Finland/Luova Matka
Tuunaa Tuottoa vol 2: www.tuunaatuottoa.fi
Culture Creative Fund: http://ccfund.fi/
HYPE – Rajat ylittävä hyötypelikoulutus: http://www.hyötypeli.fi/
Serious Games Platform for Business and Education - SeGaBu: https://segabu.wordpress.com/
Taiteilijan ansaintamallit, roolit ja toimeentulo (TaideART): www.taidearthanke.fi

7) Toimenpidekokonaisuudesta rahoitettujen hankkeiden lista erillisenä liitteenä
Luovaa osaamista –hankkeet RR-tietopalvelussa
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