
Hakuinfotilaisuus: Suomen luovan 
talouden ekosysteemien tila ja 
kehittämistarpeet – kansainväliseen 
vertailuun perustuva selvitys 

12.10.2017 



Ohjelma 

• Projektipäällikkö Sari Löytökorpi (VNK) esittelee lyhyesti 

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan 

hakukäytänteitä 

• Erityisasiantuntija Kimmo Aulake (OKM) esittelee 

tietotarvekuvauksen tavoitteet 

• Kysymyksiä ja vastauksia eri osuuksiin 

• Kysymyksiä etänä: screen.io/vnteas 
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Tieto käyttöön! 
Valtioneuvoston selvitys- ja 
tutkimustoiminta (TEAS) 
 
Sari Löytökorpi 

 



Suunnitelmallista 

toimintaa  
 

Tietoa päätöksenteon, tiedolla 

johtamisen ja toimintakäytäntöjen 

tueksi 

 

Valtioneuvoston vuosittainen 

selvitys- ja tutkimussuunnitelma 

ohjaa työtä 

 

Hankkeilta edellytetään tulosten 

mahdollisimman laajaa hyödyn-

nettävyyttä 



• Hakijoina voivat olla korkeakoulut, tutkimuslaitokset, 

yritykset ja järjestöt tai niiden muodostamat konsortiot, 

joissa voi olla mukana myös kansainvälisiä 

organisaatioita. 

• Hankkeen päätoteuttajalla on oikeus käyttää palvelun 

tuottamisessa myös alihankkijoita (ostopalvelut). 
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Ketkä voivat hakea 



• Konsortiosta vastaava taho (päätoteuttaja) vastaa koko hankkeen 
toteutumisesta suunnitelman mukaisesti. 

• Konsortion osapuolet vastaavat kuitenkin kukin oman tutkimus- ja 
selvitystyönsä sisällöllisestä oikeellisuudesta. 

• Ennen kuin koordinaatiosta vastaava taho ja valtioneuvoston kanslia 
tekevät sopimuksen, tulee konsortio-osapuolten tehdä 
konsortiosopimus. 

• Hankkeen päätoteuttaja vastaa hankkeen rahaliikenteestä ja 
taloushallinnosta konsortiosopimuksessa sovitulla tavalla. 

• Konsortiohankkeissa tulee huomioida mahdollisen konsortio-
osapuolen hankkeen päätoteuttajalta laskutettavat arvonlisäverot, 
vaikka niitä ei suoraan valtioneuvoston kanslialta laskuteta. 
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Konsortiot 



• Päätoteuttaja vastaa käyttämänsä alihankkijan osuudesta 

kuten omastaan sekä vastaa siitä, että alihankkija 

noudattaa omalta osaltaan hankintasopimuksen mukaisia 

velvoitteita. 

• Käytettävät alihankkijat ja alihankkijoiden työosuudet 

tulee nimetä ja eritellä hankesuunnitelmassa. 

• Alihankinnan ollessa kyseessä valtioneuvoston kanslia ei 

edellytä konsortiosopimuksen laatimista. 
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Alihankinta 



• Ministeriöiden asiantuntijat arvioivat hakemukset ja esittävät 
valittavat hankkeet valtioneuvoston kanslialle. 

• Valintakriteereitä ovat: 

• Sopivuus valtioneuvoston selvitys- ja tutkimussuunnitelman tavoitteisiin 

• Vaikuttavuus ja hyödynnettävyys 

• Hankkeen laatu ja toteutettavuus 

• Viestintä ja tiedonhallinta 

• Tilanteessa, jossa kaksi hakemusta saa samanarvoiset pisteet, 
toteutettavaksi valitaan se hanke, jonka relevanssin ja hankkeen 
laadun ja toteutettavuuden yhteispisteet ovat korkeammat. 

 

 

12.10.2017 8 

Miten hakemukset arvioidaan 



• Valtioneuvoston kanslia päättää selvitysten ja tutkimusten hankinnasta, 
laatii sopimukset hankkeen päätoteuttajan kanssa, huolehtii 
maksusuorituksista ja seuraa hankkeiden toteutusta yhdessä hankkeille 
osoittamiensa ohjausryhmien kanssa. 

• Selvitys- ja tutkimustoiminnan hankinnoissa sovelletaan 
kokonaiskustannusmallia. 

• Määräraha on täysimääräistä, eikä omarahoitusosuutta vaadita. 

• Hanke voi käynnistyä ja sille voi kertyä kustannuksia vasta sopimuksen 
allekirjoituksen jälkeen. 

• Sopimus tulee palauttaa allekirjoitettuna valtioneuvoston kansliaan 
kahden kuukauden kuluessa siitä päivästä kun 
hanketoimijan/hanketoimijoiden katsotaan saaneen sopimusluonnoksen 
valtioneuvoston kanslialta. 
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Hankesuunnitelmasta toteutukseen 



• Hakuaika päättyy 9.11. klo 14.00, johon mennessä 
hakemukset liitteineen tulee lähettää osoitteeseen 
vnteas@vnk.fi  

• Hakemuslomake 

• Liite1: Hankesuunnitelma ja ansioluettelot 

• Liite 2: Viestintä- ja hyödyntämissuunnitelma -lomake 

• Jos kyseessä on konsortio, valtuutus muilta 
toteuttajatahoilta laatia hakemus koko konsortion 
puolesta 
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Hakemuksen lähettäminen 

mailto:vnteas@vnk.fi
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Tavoiteaikataulu hausta hankkeen 
käynnistymiseen 

12.10.2017

Hakuinfot

10.10.2017

Hakuinfot

30.10.2017

Vastaukset hakijoiden kysymyksiin
Tietokayttoon.fi

2.10.2017 12.1.2018

1.11.2017 1.12.2017 1.1.2018

12.1.2018

Sopimukset ja
hankkeiden käynnistyminen

19.10.2017

Kysymykset hakijoilta
vnteas@vnk.fi

2.10.2017 - 9.11.2017

2018 VN TEAS -haku

14.12.2017 - 4.1.2018

Valitusaika

7.12.2017 - 14.12.2017

Päätökset hankinnoista

14.11.2017 - 7.12.2017

Hakemusten arviointi

9.11.2017 - 14.11.2017

Hakemusten käsittely



Suomen luovan talouden 
ekosysteemien tila ja 
kehittämistarpeet – kansainväliseen 
vertailuun perustuva selvitys 
 

Kimmo Aulake 



• Hallitus päätti puolivälin tarkistuksessaan huhtikuussa 

2017 vahvistaa luovia aloja yhtenä uutena avauksena ja 

osana ”Osaaminen, kasvu ja työllisyys” -kokonaisuutta.  

• Luovan talouden kehittämisen ja luovien alojen 

vahvistamisen tueksi tarvitaan ajantasainen selvitys 

luovan talouden ekosysteemeistä ja niiden 

kehittämistarpeista. Alan toimijoista on tuotettu aiemmin 

selvityksiä, mutta tiedot tulee saattaa ajan tasalle.  
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Tietotarpeen tausta   

12.10.2017 



• Hallituksen puolivälin tarkistuksen päätöksessä todetaan, että 

luovilla aloilla on merkittävää kasvupotentiaalia. Luovat alat 

ovat jo nykyään merkittävä osa kansantaloutta ja suuri 

työllistäjä. 

• Jotta luovien alojen potentiaalia aineettoman pääoman 

luomisessa ja hyödyntämisessä sekä luovan työn korkean 

jalostusarvon vientituotteiden tuottamisessa saadaan lisättyä, 

tarvitaan selvitys siitä, miten alan ekosysteemien kehittäminen 

organisoidaan tehokkaalla tavalla osana Business Finlandia ja 

maakunnallisia kasvupalveluja. 
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Tietotarpeen kohdentuminen  

12.10.2017 



• Aineettoman arvon luominen, luovuuden nykyistä 

laajempi hyödyntäminen taloudellisessa tuotannossa ja 

luovat alat on koko elinkeinoelämää poikkileikkaava 

teema. 

• Tärkeimpiä yhteyspintoja ovat Business Finland, 

maakunnalliset kasvupalvelut sekä työ- ja 

elinkeinoministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö. Muita 

yhteyspintoja ovat alan yritykset ja toimialajärjestöt. 
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Tunnistettuja yhteyspintoja 

12.10.2017 



• Selvitys tukee hallituksen puolivälin tarkistuksen päätöstä 

vahvistaa luovia aloja.  

• Selvitys tukee myös osaltaan Business Finlandin 

organisoitumista ja maakunnallisten kasvupalvelujen 

järjestämistä. 
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Yhteydet hallitusohjelmaan, valtioneuvoston 
strategioihin ja muuhun selvitys- ja 
tutkimustoimintaan 



Selvityksen kohde ja tavoiteltu tulos 



• Selvitys ja kansainvälinen vertailu Suomen luovan talouden 

ekosysteemin tilasta ja kehittämistarpeista, jota käytetään 

monialaisen luovan talouden ekosysteemin rakentamisen tukena. 
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Selvityksen kohde 

12.10.2017 



• Luovan talouden ekosysteemitietojen (ns. Fact Sheetien) 

päivitys. 

• Vertailu muiden maiden (esimerkiksi Iso-Britannia, Hollanti ja 

Etelä-Korea) luovien alojen ja monialaisen yhteistyön 

kehittämismalleihin, kansainvälinen benchmarking. 

• Ehdotus monialaisen luovan talouden ekosysteemin 

rakentamisesta/käytännön organisoimisesta osaksi Business 

Finlandia ja tärkeimmistä toimenpiteistä osana alan toimijoiden 

omaa kehittämistä, maakunnallisia kasvupalveluita ja 

oppilaitosten toimintaa. 
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Mitä selvityksessä syntyy tuloksena? 



• Millaisia ovat luovan talouden eri osa-alueiden 

ekosysteemit Suomessa ja missä ovat suurimmat 

vahvuudet ja heikkoudet (kuvaukset/tietojen päivitys)? 

• Miten kehitetään monialainen luovan talouden 

ekosysteemi (liittyen Business Finlandiin ja 

maakunnallisiin kasvupalveluihin)? 

• Mitkä ovat eri toimijoiden (yritykset, toimialajärjestöt, 

Business Finland, ministeriöt) roolit? 
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Tutkimuskysymykset (1) 



• Miten ekosysteemissä parhaiten hyödynnetään luovan 

talouden nykyisten toimijoiden perus- ja hanketoimintaa? 

• Mitkä ovat luovan talouden ekosysteemin 

kehittämishankkeen tärkeimmät seuranta- ja 

arviointikriteerit? 
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Tutkimuskysymykset (2) 



• Tiedontuotannon pääasialliset muodot: 

• Luovan talouden ekosysteemitietojen (ns. Fact sheets) päivitys. 

• Kansainvälinen vertailu/benchmarking. 

• Tilannekuvaan perustuva esitys luovan talouden ekosysteemin 

kehittämistarpeista. 
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Tietotuotannon pääasialliset muodot 



• Aikajänne: 2/2018–05/2018 

• Määrärahan yläraja: 150.000 € 

• Mukana olevat tahot: OKM, VNK, UM,TEM 
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Aikataulu ja resurssit 

12.10.2017 



Kiitos! 

Lisätietoja: tietokayttoon.fi 

http://tietokayttoon.fi/haku/ilmoitus/-/asset_publisher/valtioneuvoston-paatoksentekoa-tukevan-selvitys-ja-tutkimustoiminnan-haku-2018

