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- Luovan ja kulttuurialan innovaatio-osaaminen -teemaa toteutetaan Uudistuva ja osaava 
Suomi 2021–2027-EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman toimintalinjassa 4 Työllistävä, 
osaava ja osallistava Suomi (ESR+), erityistavoite 4.2 Uutta osaamista työelämään. 

- Teemasta vastaa Opetus- ja kulttuuriministeriö, rahoittavana viranomaisena toimii 
Hämeen ELY-keskus. Ohjelmakauden rahoitus hankkeille on yhteensä 13,6 
miljoonaa euroa. 

- Taiteen edistämiskeskus (Taike) koordinoi luovan ja kulttuurialan hankkeita Uudistuva ja 
osaava Suomi 2021-2027 –ohjelmakaudella. 

- Luova verkko -koordinaatiohankkeen toteutusaika on 3.10.2022-31.12.2025. 

- Pohjana koordinaatiohankkeen sisällöissä on Työ- ja elinkeinoministeriön vuonna 2019 
julkaisema Luovan talouden tiekartta, jonka toimenpiteillä tavoitellaan sekä luovien alojen 
yritysten että muiden toimialojen yritysten kasvua. 

ESR+-koordinaatio 2023 - 2025
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Luova verkko 2023 - 2025

- Luova verkko -koordinaatiohankkeen tavoitteena on:
- Innostaa ESR+ -hankehakuihin mukaan myös uusia pieniä ja keskikokoisia luovan ja 

kulttuurialan toimijoita. 
- Tavoitteena on rahoitettujen hankkeiden yhteistyön koordinoiminen, 

verkostoituminen ja tiedonvaihdon tehostaminen eri hanketoimijoiden välillä sekä 
kestävyysajattelun ja kansainvälistymisen tuominen osaksi hanketoimintaa.

- Luovien alojen yrittäjyyden, liiketoimintamallien ja työpaikkojen lisääntyminen. 
- Tavoitteena on laajentaa taiteen ja kulttuurin rahoituspohjaa.

- Hankkeen puitteissa järjestetään monen kokoluokan tapahtumia aina kansainvälisistä 
tulevaisuusseminaareista alueellisiin tai alueiden välisiin tutustumis- ja 
sparraussessioihin, työpajamuotoisiin tilaisuuksiin sekä hanketyöpajoihin asti. 
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Luova verkko 2023 - 2025
Luova verkko –hankkeen aloitustoimenpiteet

- Hankkeeseen rekrytoidaan erityisasiantuntija/hankepäällikkö, 
viestintäsuunnittelija, suunnittelija/hankesihteeri sekä asiantuntija (Pia 
Repo, aloittanut hankkeessa lokakuun 2022 alusta).

- Rekrytoidut henkilöt muodostavat Taikeen Luova verkko –hanketiimin 
joka vastaa hankesuunnitelman mukaisesta projektin toteuttamisesta 
hankkeen ohjausryhmän valvonnassa.

- Taikessa toimii myös sisäinen Luova verkko -työryhmä, joka toimii siltana 
Luova verkko hanketiimin ja Taiken virastotyön välillä ja koordinoi 
yhteistoimintaa yhdessä Taiken joryn kanssa.

- Hankepäällikön rekry avoinna: valtiolle.fi. Viestintäsuunnittelijan ja
suunnittelijan/hankesihteerin rekryt avautuvat kuukauden sisään. Seuraa 
valtiolle.fi ja Taike.fi



Taike.fi @taiketweet @taikegram 15.11.2022 4

Luova verkko 2023 - 2025

Tomi Aho
Erityisasiantuntija
tel. +358 295 330 850
tomi.aho@taike.fi
www.taike.fi

Lisätietoja

Pia Repo
Asiantuntija | Luova verkko -hanke (ESR+)
tel. +358295 330 857 
pia.repo@taike.fi
www.taike.fi
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