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Luovien alojen kehittymisen esteet:

- Yrityspalveluiden hajanaisuus, ei vahvaa alustaa monipuoliselle verkostoimiselle

- Luovan osaamisen määrätietoisen hyödyntämisen puute

- Osaaminen ja tarpeet eivät kohtaa

- Oman osaamisen tunnistamisen ja tuotteistamisen puute

- Muilla aloilla ei tunnisteta luovan osaamisen mahdollisuuksia

- Yritysten pieni koko, vientiosaamisen ja -kanavien puute

- Digitaalisen osaamisen heikkoudet tuotannossa ja jakelussa

Lähtökohdat…



Luovien alojen 

- Yrittäjät

- Yritysneuvojat

- Yrittäjyyden opettajat

Kohderyhmät



Euroopan sosiaalirahasto

- Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

- Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja 
laadun parantaminen

Rahoitusohjelma



- Humanistinen ammattikorkeakoulu

- Hämeen ammattikorkeakoulu

- Aalto Yliopisto

- Lapin yliopisto

- Turun ammattikorkeakoulu, Taideakatemia

- Muotoilukeskus MUOVA / Vaasan ammattikorkeakoulu

- Österbottens hantverk rf

Hankkeen toteuttajat





1. Neuvonta-, tuki- ja kehittämispalvelut

2. Luovien alojen liikeideoiden ja tuotteiden arvioinnin kehittäminen

3. Hubitoiminta

4. Osaamisen kehittäminen

Hankkeen tavoitteet



Kehittää Suomeen luovien alojen neuvonta-, tuki- kehittämispalvelupalvelu, joka 
tukee luovien alojen yritysten, yhdistystoimijoiden ja muiden toimijoiden 
mahdollisuuksia synnyttää uutta työtä ja uutta yrittäjyyttä luoville aloille sekä luovien 
alojen ja muiden toimialojen yhteistyön kautta. 

Hankkeen päätyttyä Suomeen on rakennettu valtakunnallinen luovien alojen 
yrityspalveluverkosto

Tulokset: Hankkeessa toteutettavat kartoitukset, toteutettavat 
neuvontapalvelut ja sähköinen neuvontapalvelu (tietopankki)

Mittarit: Palvelukontaktien määrä, toimintamalli, neuvonnan työkalupakki

Tavoite 1. Neuvonta-, tuki- ja 
kehittämispalvelut





Tavoite 2. 

Hankkeessa kehitetään arviointimalli, jonka avulla voidaan arvioida entistä 
paremmin aineettoman arvon luomiseen perustuvien tuotteiden ja palveluiden 
menestymispotentiaalia ja yritysten menestyksen kannalta olennaista oppimiskykyä. 

Arvioinnin muuttujat tunnistetaan ja kehitetään arviointimalli, jota pilotoidaan

Tulokset: Luovien alojen yritysten ja tuotteiden arviointimalli

Mittarit: Arviointimalli ja sen käyttöön ottaneiden neuvontaorganisaatioiden määrä





Tavoite 3. 

= Innovaatioiden testaukseen toteutettava, yhteistyölle perustuva tapahtuma, jossa esitellään 
luovien alojen ja esimerkiksi digitaalisuuden mahdollisuuksia, luovan talouden ratkaisujen käyttöä 
muilla toimialoilla ja arvioidaan ja/tai testataan palvelu-, tuote- ja yritysideoita. 

Uudenlainen tiedonvälitys (mahdollisuuksien esittely, monialainen verkostoituminen, 
palvelutarjonta, koulutus ja työkalujen kokeilu), hubikonsepti käyttöön yrityspalveluihin ja 
koulutukseen.

Tulokset: Tuotteistettu hubitoiminnan malli, foorumitoiminnan kautta saavutettu näkyvyys, 
verkostojen paraneminen ja asiakaskontaktit sekä hubien ja foorumitoiminnan kautta kerätty tieto. 

Mittarit: Hubitoteutusten määrä ja osallistujamäärät





Tavoite 4. 
Kehitetään luovien alojen yrittäjyyteen liittyvää koulutustoimintaa. 

A) Yrittäjyyteen valmistautuvia henkilöitä varten jatkokehitetään Creven toteuttaman luovuus -ja liiketoiminta -
esihautomokoulutusta ja tuotetaan sen pohjalta myös verkossa toteutettava versio. 

B) Luovien alojen opetushenkilöstön sekä yrityspalveluorganisaatioiden osaamisen kehittäminen. 

C) Tietoiskumaisten lyhytkoulutuksien kehittäminen

Valtakunnallinen koulutuskokonaisuus, joka on suoritettavissa verkossa ja johon 
voidaan yhdistää esimerkiksi hubitoteutuksiin osallistumista. (väh. Kaksi 
toteutusta)

Tulokset: Luovuus- ja liiketoiminta –koulutus sekä sitä tukevat sähköiset materiaalit, 
Luovien alojen neuvontaan ja luovien alojen liiketoiminnan koulutukseen 
pätevöittävä koulutuskokonaisuus sekä luovien alojen neuvojille suunnattu luovien 
alojen neuvonnan työkalupakki.

Mittarit: Rakennettu koulutus, osallistujamäärät





Humanistinen ammattikorkeakoulu
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