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POHJOIS-SAVON LIITTO

Liite

MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET
8.5.–3.6.2015
KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014–2020 – SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA
Myönteiset hanke-esitykset
(ESR) TL 4

9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen
Digitaalinen puurakennussuunnittelu ja -valmistus, DigiPuu /
Savonia-ammattikorkeakoulu Oy
Osatoteuttaja: Rahoittaja: ELY-keskus
Innovaatiokärki/teema: puun- ja biojalostus
Itä- ja Pohjois-Suomen teemahaku puualan ja kaivannaistoiminnan hankkeiksi (päättyi 16.2.2015)
Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on 64 402 € (tuki 70 %) ja kokonaiskustannukset
92 002 €.
Hankkeen kuvaus:
Rakennusala on Suomessa siirtymässä hitaasti puurakennusten teolliseen rakentamiseen. Puurakenneelementtituotanto on Suomessa myös monilta osin vasta kehitteillä. Toisaalta rakennusala on ottamassa
käyttöön suunnittelussa sekä rakentamisessa tietomallitekniikkaa (BIM, Building Information Model). Tietomallitekniikan hyödyntäminen rakennustuoteteollisuudessa on kuitenkin vielä vähäistä. Tilanne johtuu
paljolti tiedon ja osaamisen puutteesta, jonka poistamiseen tarvitaan koulutusta ja hyviä käytänteitä. Myös
uudet massiivipuuelementtien valmistustavat (esim. CLT ja LVL) edellyttävät suunnittelijoilta ja valmistajilta
uutta osaamista, jota tarjotaan DigiPuu-hankkeen koulutuksissa.
DigiPuu-hankkeen tavoitteita ovat:
1. Saada alan nykytietoutta hankkeen toteuttamiseen ja koulutuksiin siirrettäväksi
2. Siirtää uutta tietoutta alan toimijoille koulutuksissa
3. Koota koulutusmateriaaliksi puurakenteinen esittelymoduuli
Hankkeen tuloksia ovat:
1. Raportiksi koottu tieto alalta
2. Lyhytkoulutukset (5 kpl)
3. Massiivipuuelementeistä koottu esittelymoduuli koulutusmateriaaliksi
Hanke tuo alueelle lisäarvoa koulutuksen kautta uudistamalla puurakennustuotealan osaamista. Hankkeessa siirretään puuelementtien suunnitteluun, tuotantoon ja teknologiaan liittyvää tietoa yrityksiin sekä
toteuttajaorganisaation henkilöstön kautta koulutukseen. Hankkeessa tarjotaan koulutusta puurakentamisen vaikutuksesta kestävään kehitykseen sekä tietomalleihin perustuvista puuelementtien suunnittelu- ja
valmistusprosesseista. Näin pyritään edistämään puurakentamisen hyväksyttävyyttä, suunnittelu- ja tuotantoprosesseja sekä teollisia tuotantoketjuja.
Hanke tukee Pohjois-Savon maakuntaohjelman tavoitteita, sillä se edistää Puun -ja biojalostus –
innovaatiokärjen tavoitteiden mukaisesti puutuotteiden käyttöon ja puurakentamiseen liittyvän osaamisen
kehittymistä alueella. Hanke on Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman
erityistavoite 9.2:n mukainen, sillä hanke lisää kohderyhmän puurakenteiden suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvää osaamista ja edistää koulutuksen ja työelämän yhteistyötä.
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(ESR) TL 5

10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen
Osallistavan sosiaalisen tuen kehittämishanke / Kuopion kaupunki
Osatoteuttaja: Rahoittaja: ELY-keskus
Innovaatiokärki/teema: Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on 458 937 € (tuki 70 %) ja kokonaiskustannukset
655 623 €.

Hankkeen kuvaus:
Hankkeessa kehitetään kokonaan uudenlainen tapa sosiaalisen tuen palvelutuotannosta ja asiakasvirtojen
koordinaatiosta ja uusitaan sosiaalisen kuntoutuksen työmuotoja, työkaluja ja palveluja asiakkaiden tarpeiden näkökulmasta. Hankkeessa tarkastellaan aktiivisesti asiakkaiden osallisuuden ja aktiivisuuden kehittämistä sosiaalisen tuen ja kuntoutuksen palveluissa. Jaetaan tietoa koko hankkeen aikana uusista kehitettävistä tavoista ja pyritään vaikuttamaan asenteisiin asiakastasolla ja vaikutetaan palveluiden kehittäjien ja toteuttajien uudenlaisiin työtapoihin. Hankkeessa rakennetaan monitoimijuuteen perustuvien palvelujen järjestämiseen, organisoimiseen ja viranomaisyhteistyöhön liittyviä kumppanuuksia ja kumppanuusmalleja. Tavoitteena on, että hankkeen palvelut kohdistuvat hankeaikana vähintään 200 aikuissosiaalityön
palvelujen asiakkaaseen.
Hankkeen toimenpiteet suunnataan aikuissosiaalityön palvelujen työikäisille asiakkaille, joille työllistymisen
palvelut eivät ole nykyisillä palveluilla riittäviä tai oikea-aikaisia. Hankkeessa kehitetään asiakaslähtöisiä,
ennaltaehkäiseviä ja omaehtoisuuteen kannustavia palveluja. Hankkeessa haetaan uusia avauksia erityisesti seuraaviin teemoihin: arjen hallinta, terveys ja itsestä huolehtiminen, osallistuminen, aktiivisuus ja
osallisuus sekä tukiverkostot ja vertaistuki.
Hanke tukee Pohjois-Savon maakuntaohjelman tavoitteita, sillä siinä kehitetään kunnan, yritysten ja yhdistysten yhteistyötä palvelutuotannossa. Hanke on rakennerahasto-ohjelman ESR-toimintalinja 5:den mukaista toimintaa, sillä tavoitteena on kehittää tehokkaampia ja laadukkaampia palveluprosesseja syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden työ- ja toimintakyvyn parantamiseen.
HYLÄTYT HANKKEET:
EI hanke-esityksiä.

