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Alvar Aalto Säätiö: Aalto-kulttuurimatkailun kansainvälisen ekosysteemin rakentaminen ja
toiminnan käynnistäminen
Hankkeessa edistetään ulkomailta Suomeen suuntautuvan kulttuurimatkailun toipumista luomalla Alvar Aallon
arkkitehtuurista ja muotoilusta voimansa saava Aalto-matkailun ekosysteemi ja käynnistämällä sen toiminta.
Ekosysteemin tavoitteena on edistää toimijoiden välistä yhteistyötä sekä osaamista ja resursseja
yhdistelemällä luoda alusta kokeiluille ja matkailutuotekehitykselle, mikä johtaa parhaimmillaan uuteen
merkittävään matkailuliiketoimintaan. Lisäksi hankkeessa synnytetään ekosysteemityön tuloksena yksi
innovatiivinen kokeilu sekä 7-10 konkreettista matkailupalvelutuotetta vahvistamaan kansainvälistä Aaltomatkailua Suomessa.
kesto: 1.1.2022-31.12.2023
päätoteuttaja / toteuttajat: Aallon arkkitehtuuri- ja muotoiluperinnön matkailureitti ry (rahoitus myönnetty
Alvar Aalto -säätiölle, delegointi reittiyhdistykselle)
hankkeen toteutusalue: valtakunnallinen
linkki verkkosivuille (tai muu yhteystieto lisätietojen antajasta): https://visit.alvaraalto.fi/fi/

Arts Management Helsinki Oy: Tuotantoalustan kehittämishanke
Arts Management Helsinki toimii vapaiden taiteilijoiden yhteisenä tuotantoalustana ja
taidetyön mahdollistajana. Se pyrkii kohti reilua ja tasavertaista työelämää tarjoamalla
freelancereille työyhteisön ja tukirakenteen, joka tekee taiteilijana työskentelemisestä mielekkäämpää
ja turvatumpaa.
Tuotantoalustan kehittämishankkeessa toimintaa laajennetaan siten, että se skaalataan
suuremmalle määrälle taiteilijoita ja sen toimintarakennetta monipuolistetaan. Rakennetuella
vahvistetaan autonomista toimijuutta taiteen vapaalla kentällä, sekä yksilöiden että
taiteilijavetoisten ryhmien kannalta. Hankkeen kautta pyritään vakiinnuttamaan tuotantoalustamalli osaksi
taiteen vapaata kenttää.
kesto: 1.1.-31.12.2022
päätoteuttaja / toteuttajat: Arts Management Helsinki
hankkeen toteutusalue: Uusimaa, valtakunnallinen
linkki verkkosivuille (tai muu yhteystieto lisätietojen antajasta): https://artsmanagement.fi

Association WHS ry: Full-AAR
Full-AAR-projekti tutkii virtuaaliääneen perustuvan lisätyn todellisuuden (Audio Augmented Reality, AAR)
kerronnallisia mahdollisuuksia ja teknisiä toteutustapoja ja on omalta osaltaan synnyttämässä tätä uutta
äänikerronnan muotoa. Tutkimuksen ja tekemisen keskiössä on akustisten illuusioiden ja kinesteettisen
interaktion luominen tarkalla pään ja vartalon paikkaseurannalla (6DoF) sekä virtuaaliaudioteknologioilla.
Hankkeessa kehitetään taiteenlajille ominaisia kerrontatekniikoita ja työtapoja. Projektin aikana järjestetään
yleisölle avoimia demoesityksiä, julkaistaan kerättyihin kokemuksiin pohjautuvia materiaaleja sekä tarjotaan
digitaalisia työkaluja sisällöntuottajille.
kesto: 1.1.2022-31.12.2023
päätoteuttaja / toteuttajat: Association WHS ry
hankkeen toteutusalue: valtakunnallinen
linkki verkkosivuille (tai muu yhteystieto lisätietojen antajasta): http://w-h-s.fi/performances/full-aar/

Audiovisual Producers Finland - APFI ry: AV-alan metadataportaali
Hankkeessa rakennetaan portaali, jonka avulla AV-tuottaja voi yhdestä paikasta raportoida tiedot teoksesta
tekijänoikeusjärjestöihin ja lähettäjäyrityksille. Samalla kerätään tietoa toimialasta, esimerkiksi talouslukuja ja
diversiteettitietoa. Teoksiin liitetään lähettäjäyrityksen lähetystunnus, jotta eri lähteistä saatavissa olevia
tietoja voidaan paremmin yhdistellä.
kesto: 1.1.2022-31.12.2023
päätoteuttaja / toteuttajat: Audiovisual producers Finland – APFI ry
hankkeen toteutusalue: valtakunnallinen
linkki verkkosivuille (tai muu yhteystieto lisätietojen antajasta): Janne Lilleberg, APFI ry

AV-arkki ry: Suomalaisen mediataiteen kansainvälisen jakelun, myynnin ja kansainvälisten
verkostojen uudistaminen
Mediataide edustaa suomalaisen nykytaiteen kansainvälistä kärkeä. Kuitenkin muiden visuaalisen taiteen
alojen tavoin mediataiteen toimiala on aliresurssoitu. Hankkeemme vahvistaa suomalaisen mediataiteen
välittäjäportaan osaamista ja tuotantokulttuuria erityisesti jakelun, promotoinnin ja kansainvälistymisen
osalta. Luomme uudenlaisia yhteistoimintamalleja mediataiteen festivaalijakeluun, tuotamme ohjeistuksen
teosten esitysoikeuksien myyntiin, kehitämme AV-arkki.fi-palvelun sisältöjä ja toiminnallisuutta sekä
pilotoimme mediataiteen kansainvälisen pitchausfoorumin. Valmistelemme myös uutta Luova Eurooppa hankekokonaisuutta toimialalle.
kesto: 1.1.2022-31.12.2023
päätoteuttaja / toteuttajat: AV-arkki ry, yhteistyökumppaneina Raina Film Festival Distribution Oy ja Oy Poike
Productio Ab.
hankkeen toteutusalue: valtakunnallinen, sisältää kansainvälistä yhteistyötä
linkki verkkosivuille: https://www.av-arkki.fi/fi/tag/nextgenerationeu/

Gramex: ISNI-tunnusten käyttöönotto tekijänoikeusjärjestöissä
Projektin tavoitteena on hankkia ISNI-tunnukset kattavasti eri tekijänoikeusjärjestöjen edustamille
oikeudenhaltijoille. Projektissa on mukana Gramex, Kopiosto, Kuvasto, Sanasto ja Teosto. Kansalliskirjasto
toimii kansallisen ISNI-rekisteröintitoimiston roolissa ja koordinoi hanketta.
ISNIn (International Standard Name Identifier) avulla voidaan yksiselitteisesti identifioida luovaan teokseen
liittyviä henkilöitä ja yhteisöjä. Esimerkiksi kirjailijoita, säveltäjiä, visuaalisen taiteen tekijöitä, esittäviä
taiteilijoita tai tuottajia. ISNIn käyttöönotto tuo alalle uusia käytäntöjä ja kehittää osaltaan alojen digitaalisen
datan käyttöä, saatavuutta ja hallintaa.
kesto: 1.2.2022-31.12.2023
päätoteuttaja / toteuttajat: päätoteuttaja Gramex, osatoteuttajina Kopiosto, Kuvasto, Sanasto, Teosto ja
kansallinen ISNI-rekisteröintitoimisto (Kansalliskirjasto)
hankkeen toteutusalue: valtakunnallinen
linkki verkkosivuille: https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/projektit/isni-tunnusten-kayttoonotto
tekijanoikeusjarjestoissa

Helsingin Taiteilijaseura ry - Konstnärgillet i Helsingfors rf: Helsingin Taiteilijaseuran
taidepalveluiden kehittämishanke
Kehittämishankkeessa edistetään kuvataidealan toimijoiden toiminta- ja työllistymismahdollisuuksia sekä
taidelähtöisten palveluiden hyödynnettävyyttä. Toiminnot mahdollistavat kuvataiteen
palveluiden tuomisen työyhteisöihin, joilla on mahdollisuus tutustua taiteen kenttään, taiteilijoihin ja heidän
työskentelyynsä taiteilijoiden ja työpaikan järjestämien aktiviteettien yhteydessä.
Taidepalvelut tarjoavat myös uudenlaisia avaimia työhyvinvoinnin lisäämiseen ja organisaatioiden
toimintakulttuurin kehittämiseen. Hankkeeseen osallistuminen rakentaa kulttuurista tietoisuutta ja
kompetenssia sekä lisää tuottaja- ja kehittäjätaitoja, josta hyötyvät niin työyhteisöt kuin kuvataiteilijat
ja Helsingin Taiteilijaseura.
kesto: 1.1.2022-31.12.2023
päätoteuttaja / toteuttajat: päätoteuttaja Helsingin Taiteilijaseura, yhteistyökumppanina Pink Eminence Oy
hankkeen toteutusalue: Uusimaa
linkki verkkosivuille (tai muu yhteystieto lisätietojen antajasta):
https://www.helsingintaiteilijaseura.fi/taidelahtoiset-palvelut/

Kaiho Republic Oy: Monikanavaisen taide-esityksen toimintamalli
Hankkeessa yhdistetään kahden alansa huippuosaamista omaavan yhtiön eli elokuvatuotantoyhtiö Kaiho
Republic Oy:n ja Nordic Theatre Company Oy:n osaaminen uudeksi innovatiivisia tuotantorakenteita ja
digitaalista teknologiaa hyödyntäväksi palvelumalliksi teatterin-, elokuvan- ja musiikin kuluttajalle. Tavoitteena
on täysin uudenlaisen teatterin ja elokuvan yhdistäminen katsojaa monikanavaisesti palvelevaksi
kokemukseksi. Hankkeessa keskitytään uuden toimintamallin suunnittelemiseen, kehittämiseen sekä
pilotoimiseen.
Toimintamalli mahdollistaa syvän ja tuloksellisen vuoropuhelun elokuva-, teatteri- ja musiikkialojen sekä niihin
liittyvän digitaalisuuden välillä. Uudenlaisia tekniikoita ja teknologoita tullaan kokeilemaan
ennakkoluulottomasti. Alan edelläkävijöitä aina Hollywoodiin saakka tullaan seuraamaan ja hankkeelle on
asetettu todella korkeat odotukset siinä, että se pystyy yhdistämään ja kietomaan yhteen sekä liikkuvaa kuvaa
(elokuvaa) että näyttämötapidetta jopa saman- ja yhtäaikaisesti useammasta maasta esitettynä. Uuden
tyyppisiä (myös näyttelijöiden kehoihin kiinnitettäviä kameroita) tullaan kokeilemaan.
Valmiit teokset tulevat entistä suuremman yleisön saataville teknisten yhteyksien avulla. Tarkoituksena ei ole
vain taltioida ja dokumentoida teatteriesityksiä. NTC:n yksittäiset produktiot tulevat yhdistämään eri
taidemuotoja ja niistä syntyviä teoksia voi kokea ja seurata elokuvakankaalta. Teos on samaan aikaan
esitettävänä teatterissa, jossa sitä seurataan perinteisesti teatterirakennuksessa fyysisesti läsnä olemalla.
kesto: 1.1.2022-31.12.2023
toteuttajat: päätoteuttaja Kaiho Republic Oy, osatoteuttaja Nordic Theater Company Oy
hankkeen toteutusalue: valtakunnallinen, sisältää pohjoismaista yhteistyötä
linkki verkkosivuille (tai muu yhteystieto lisätietojen antajasta): https://www.kaihorepublic.com/

Luovan talouden agentit ja managerit yhdistys ry: Creative Finland - sateenvarjobrändin
kehittäminen ja testaaminen luovien alojen kansainvälistymiseen
Hankkeen tavoitteena on kehittää sateenvarjobrändi suomalaisten luovien alojen kansainvälistämisen ja
viennin tueksi. Hankkeessa toteutetaan pilotteja, joiden avulla kehitetään uuden tyyppisiä kansainvälistymisja vientimalleja olemassa olevien toimintamallien tueksi. Hankkeen toteuttamisen keskiössä on kotimaisten
yritysten, toimiala- ja vientijärjestöjen ja kansainvälisten kohderyhmien eli asiakkaiden, yhteistyökumppanien
ja median mukaan ottaminen kehittämistyöhön erilaisin palautetyökaluin. Lisäksi hankkeessa
kehitetään vaikuttavuusarviointia kansainvälistymisen ja liiketoimintapotentiaalin edistymisen seuraamiseksi
ja onnistumisen arvioimiseksi.
kesto: 1.1.2022-31.12.2023
päätoteuttaja / toteuttajat: AGMA Luovan talouden agentit ja managerit/Creative Finland
hankkeen toteutusalue: valtakunnallinen
linkki verkkosivuille (tai muu yhteystieto lisätietojen antajasta): www.creativefinland.org

Music Finland ry: Musiikkialan kasvustrategia: tilannekuva, muutostrendit sekä konkreettiset
toimenpiteet ja tuet osana strategiatyötä
Music Finland toteuttaa vuoden 2022 aikana laajan musiikkialan kasvustrategia -hankkeen. Tavoitteenamme
on sitouttaa musiikkialaa tekemään yhteistyötä, sitoutumaan yhteisiin kasvun mahdollisuuksiin ja sitä kautta
edistää kasvun edellytyksiä. Tuotamme tietoa ja ehdotuksia erilaisista kasvua ja elpymistä mahdollistavista
toimenpiteistä koko alalle. Toteutamme hankkeessa konkreettisia pilotteja investointien, työpaikkojen ja
kasvun lisäämiseksi musiikkialalle. Musiikkialaan jatkossa yhä tiiviimmin yhteydessä olevia toimialoja ovat mm.
AV-tuotannot, teknologia- peli- ja finanssiala, joiden kanssa hankkeessa etsitään ja pilotoidaan uusia kestäviä
yhteistyömalleja.
kesto: 1.1.2022-31.12.2022
päätoteuttaja / toteuttajat: Music Finland ry
hankkeen toteutusalue: valtakunnallinen
linkki verkkosivuille (tai muu yhteystieto lisätietojen antajasta): www.musicfinland.fi

Sankariliiga osk: SharEco
Osuuskunta Sankariliiga kehittää digitaalisen palvelualustan av-alan ja esittävien taiteiden tuotannoille ja
tekijöille. Palvelun tavoite on tarjota näiden alojen tekijöille toimivampia digitaalisia työvälineitä ja kehittää
koko toimintaympäristöä sekä vähentää syntyvän jätteen määrää ja lisätä kierrätystä. Palvelu vahvistaa
luovien alojen verkostoja toimialarajojen ja kansallisten rajojen yli.
kesto: 1.1.2022-15.8.2023
päätoteuttaja / toteuttajat: Osuuskunta Sankariliiga
hankkeen toteutusalue: valtakunnallinen
linkki verkkosivuille (tai muu yhteystieto lisätietojen antajasta): Kari Kankaanpää, Sankariliiga osk

Savonlinnan kaupunki: S creatives
S creativesilla pilotoidaan uutta, luovia aloja tukevaa toimintamallia ja käynnistetään koordinoitu
yhteistoiminta Savonlinnan seudulla. Hankkeessa mm. luodaan alueen kulttuuri- ja luoville aloille yhteisiä
tiedotuskanavia, konseptoidaan yhteiskäyttötiloja, avataan osaamista suoraan alueen yrityksille ja kehitetään
alaa monipuolisesti esiin tuova kaupunkifestivaali. Hankkeen aikana aloitetaan myös säännölliset tapaamiset
alan toimijoiden kesken ja vakiinnutetaan Savonlinnaan vuosittainen kulttuurifoorumi. www.screatives.fi verkkosivulla tullaan esittelemään alueen luovan alan osaajia, tiloja ja koulutusta, ja samalla kehitetään myös
digitaalisten palvelutuotteiden mahdollisuuksia.
kesto: 28.2.2022-31.12.2023
päätoteuttaja / toteuttajat: Savonlinnan kaupunki / luovien alojen yhdistys Pääkonttori ry
hankkeen toteutusalue (maakunta/suuralue/valtakunnallinen): Savonlinnan seutu
linkki verkkosivuille (tai muu yhteystieto lisätietojen antajasta): www.screatives.fi

Studio Ilkka Suppanen Oy: Finnish Design Embassy
Yksivuotinen hanke Finnish Design Embassy tarjoaa Suomessa toimiville designalan yrityksille monipuolisen
vientiväylän kansainvälisille markkinoille. Tapahtumien sarja avaa yrityksille yksilöllisen ja arvokkaan
mahdollisuuden ensiluokkaiseen esillä oloon Suomen suurlähetystöjen tiloissa kaupungissa samaan aikaan
pidettävien designviikkojen aikana tai muuna yritykselle sopivana ajankohtana.
kesto: 1.1.2022-31.12.2022
päätoteuttaja / toteuttajat: Studio Ilkka Suppanen Oy
hankkeen toteutusalue: valtakunnallinen, sisältää kansainvälistä yhteistyötä
linkki verkkosivuille (tai muu yhteystieto lisätietojen antajasta): www.finnishdesignembassy.fi

Suomen Jazzliitto ry: Digitaalinen kestävän kehityksen alusta musiikkialalle
Hankkeessa tuotetaan toimialalle digitaalinen tietopankki- ja yhteisöalusta, joka tarjoaa alan toimijoille tietoa,
työkaluja ja tukea ilmastotoimissa. Kehityshanke on Suomen keskeisten elävän musiikin alan järjestöjen
yhteishanke. Hankkeen yhteistyökumppanit ovat Finland Festivals ry, LiveFin ry, Music Finland ry, Muusikkojen
liitto sekä Suomen Sinfoniaorkesterit ry. Hanketta hallinnoi ja koordinoi Suomen Jazzliitto.
Digitaalisen alustan keskeiset osa-alueet ensimmäisessä kehittämisvaiheessa ovat:
Oppiminen – Koulutuspaketti
Suunnittelu – Suunnittelutyökalu
Yhteisöllisyys - Verkostoitumisalusta
Hankkeen tavoitteena on saada ilmastoteot ja kestävä kehitys osaksi jokaisen elävän musiikin
tapahtumajärjestäjän, orkesterin ja muusikon jokapäiväistä toimintaa. Tätä varten tarvitaan lisää osaamista,
helppokäyttöisiä työkaluja sekä verkostomaista oppimista.
kesto: 1.1.-31.12.2022
päätoteuttaja / toteuttajat: Suomen Jazzliitto ry. Hankkeen yhteistyökumppanit ovat Finland Festivals ry,
LiveFin ry, Music Finland ry, Muusikkojen liitto sekä Suomen Sinfoniaorkesterit ry.
hankkeen toteutusalue: valtakunnallinen
linkki verkkosivuille (tai muu yhteystieto lisätietojen antajasta): Anu Ahola, Suomen Jazzliitto ry

Suomen Muusikkojen Liitto ry: Digitaalinen klubi – G Livelab -konseptin kehittämishanke
Digitaalinen klubi -hankkeessa luodaan ja pilotoidaan digitaalista klubikonseptia. G Livelab on edistyksellinen
musiikkiklubi, jonka tavoitteena on tarjota optimaaliset olosuhteet elävän musiikin esittämiselle.
Hankkeessa kehitetään digitaalista ohjelmisto- ja sisältöpakettia, joka kattaa G Livelab -konseptin keskeiset
elementit. Nämä ovat digitaalinen asiakaskokemus, liiketoimintatyökalut ja -ohjelmistot, tekninen
infrastruktuuri, johon kuuluvat ääni-, valo- ja tuotantotekniikka sekä tilaspesifikaatiot, jotka sisältävät
tilasuunnittelun, akustoinnin ja ilmanvaihdon.
Digitaalinen klubi -hankkeen tarkoituksena on tuoda G Livelab -klubien edistyksellinen konsepti digitaaliseen
muotoon, jolloin se on helpommin monistettavissa sekä tulevien G Livelab -klubien käyttöön, että
hyödynnettävissä yleisesti ravintola- ja tapahtuma-alalla.
kesto: 1.1.2022-31.12.2023
päätoteuttaja / toteuttajat: Suomen Muusikkojen liitto ry
hankkeen toteutusalue: valtakunnallinen
linkki verkkosivuille (tai muu yhteystieto lisätietojen antajasta): Jaakko Kämäräinen, Suomen Muusikkojen
Liitto ry

Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Business Tampere Oy: Kasvusopimus
Kasvusopimus on uusi, jatkuva tapa käydä vuoropuhelua julkisen sektorin ja elinkeinoelämän välillä. Se on
myös konkreettinen toimintasuunnitelma, jossa julkinen sektori ja audiovisuaalisen toimialan toimijat
määrittelevät yhdessä alan tulevaisuuden kasvu- ja kehitystavoitteet, tulevaisuuden
liiketoimintamahdollisuudet ja sopivat niistä käytännön toimista, joilla julkinen sektori voi konkreettisesti
tukea alan yrityksiä kasvussa ja alan kehityksessä. Kasvusopimuksen tavoitteena on käytännön toimin tukea
alan yritysten kasvua ja kansainvälistymistä.
kesto: 1.1.2022-31.12.2023
päätoteuttaja / toteuttajat: Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Business Tampere Oy
hankkeen toteutusalue: valtakunnallinen
linkki verkkosivuille (tai muu yhteystieto lisätietojen antajasta): Ilkka Rahkonen, Business Tampere

Tanssin Tiedotuskeskus ry: Esittävän taiteen kansainvälistymisen ja digitaalisen esittämisen
kehittäminen - Performing HEL -hanke
Esittävän taiteen kansainvälistymisen ja digitaalisen esittämisen kehittäminen - Performing HEL -hanke
toteutetaan vuosina 2022 ja 2023. Hankkeen päätavoite on kotimaisen esittävän taiteen kansainvälisen
näkyvyyden lisääminen, taiteilijoiden työtilaisuuksien kasvattaminen, esitysten elinkaaren
pidentäminen sekä kiertuetoiminnan ja kansainvälisen tapahtuman kestävä kehitys. Hankkeessa
perehdytään myös esitysstriimaukseen niin teknisestä kuin taiteellisestakin näkökulmasta ja
käynnistetään selvitys esitystriimausten mahdollisuutta laajentaa esittävän taiteen kansainvälisen
toiminnan ansaintalogiikkaa.
kesto: 1.1.2022-31.12.2023
päätoteuttaja / toteuttajat: Sirkuksen, Tanssin ja Teatterin tiedotuskeskukset
hankkeen toteutusalue: valtakunnallinen, sisältää kansainvälistä yhteistyötä
linkki verkkosivuille (tai muu yhteystieto lisätietojen antajasta): https://www.performinghel.fi

Teollisuustaiteen Liitto Ornamo ry: FinnishDesigners.fi -verkkoalustan kehittäminen
Ornamo muokkaa FinnishDesigners.fi -sivustosta interaktiivisen suomalaisen muotoilun markkinointialustan.
Uusi alusta kehitetään vastaamaan nykypäivän kehittyvää verkkomarkkinointia ja -myyntiä. Alustalla
asiakastoimialat pystyvät paremmin vertailemaan muotoilupalveluja tarjoavien yritysten referenssejä ja
hankkimaan tarvitsemaansa osaamista. FinnishDesigners.fi -alusta auttaa uudistamaan muotoilupalveluiden
tuotteistamista sekä vahvistaa alan kansainvälistymistä. Lisäksi alustalla tarjotaan tietoa muotoilun
vastuullisuudesta.
Kesto: 1.1.2022-31.12.2023
Päätoteuttaja / toteuttajat: Ornamo ry
Hankkeen toteutusalue: valtakunnallinen
Linkki verkkosivuille (tai muu yhteystieto lisätietojen antajasta): www.ornamo.fi, www.finnishdesigners.fi

Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry: Kaikukanta 2.0 – Tilastointi- ja palautejärjestelmä
osallisuuden ja kulttuurihyvinvoinnin edistämiseksi -hanke
Hankkeen tavoitteena on vahvistaa kulttuurialan toimintaedellytyksiä ja kulttuurihyvinvointitiedolla
johtamista. Hankkeessa toteutetaan Kaikukortin tietokannasta (https://kaikukortti.fi/kaikukanta/) versio 2.0,
joka saatetaan osaksi kulttuurihyvinvoinnin tietopohjaa ja raportoimista kunnissa ja kulttuuriorganisaatioissa.
Lisäksi Kaikukantaa kehitetään Kaikukortin haltijan näkökulmasta. Kortinhaltijalle luodaan käyttöliittymä, jolla
hän voi esimerkiksi seurata Kaikukortti-käyntejään, saada tietoa tarjonnasta ja antaa palautetta Kaikukortin
kulttuuri- ja liikuntakohteille. Myös kohteille luodaan kanava kortinhaltijoiden suuntaan viestintää ja
tiedonkeruuta varten. Tavoitteena on vahvistaa kulttuuritoimijoiden kontakteja köyhyyttä kokeviin ihmisiin ja
tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi.
kesto: 1.1.2022-31.12.2023
päätoteuttaja / toteuttajat: Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry
hankkeen toteutusalue: valtakunnallinen
linkki verkkosivuille (tai muu yhteystieto lisätietojen antajasta):
https://www.kulttuuriakaikille.fi/hankkeet/kaikukanta-2-0-tilastointi-ja-palautejarjestelma-osallisuuden-jakulttuurihyvinvoinnin-edistamiseksi

Yhteinen perintö Oy: Digimuseo.fi-alustan palvelu- ja tuotantomallien kehittäminen sekä
museoalan digitaalisen ekosysteemin edistäminen
Digimuseo.fi-palvelun tavoitteena on auttaa museoita menestymään digitaalisessa toimintaympäristössä
nykyistä paremmin. Tarjoamme museoille alustaekosysteemin palveluiden toteuttamiseen sekä
kulttuuriperinnön saatavuuden parantamiseen digitaalisesti. Museoalan yhteinen, keskitetty näyttely- ja
yleisöpalvelut kokoava sivusto Digimuseo.fi, tuo museoiden sisällöt kulttuuriperinnöstä kiinnostuneiden
asiakkaiden saataville, sekä edistää museoiden liiketoiminnan digitalisaatiota.
kesto: 1.1.2022-31.12.2023
päätoteuttaja / toteuttajat: Yhteinen perintö Oy
hankkeen toteutusalue: valtakunnallinen
linkki verkkosivuille (tai muu yhteystieto lisätietojen antajasta): https://digimuseo.fi/

