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Myyn osaamistani ja 
tuotteita sivutoimisesti.

Laskutan työstäni 
laskutusosuuskunnan 
kautta (Eezy, Ukko, 
Odeal jne.) 
henkilöverokortillani.

Minulla on toiminimi. 

Teen erilaisia projekteja 
kokopäiväisesti
asiakkaille ja laskutan 
toiminimen kautta. 

Saatan olla myös osa-
aikaisesti palkkatyössä.

Omistan Oy:n, joskin olen 
yhtiöni ainoa osakas. 

Tiimini koostuu 
ulkopuolisista 
asiantuntijoista. Minulla 
on työntekijä tai ostan 
osaamista ulkopuolelta.

Tähtään liiketoiminnan 
maltilliseen 
kasvattamiseen ja pitkän 
uran luomiseen oman 
yrityksen kautta.

Olen osakkaana Oy:ssä, 
jossa osakkuudet on jaettu 
perustajien ja mahdollisesti 
rahoittajien kesken.

Meillä on vahva ja osaava 
tiimi. Liiketoimintamme 
perustuu tiimin 
osaamiseen.

Tähtäämme kasvavaan 
kansainväliseen bisnekseen 
sekä yrityksen myyntiin.

Haemme yksityistä 
rahoitusta aktiivisesti.

Creve tukee kaiken tyyppisiä 
yrittäjiä ja yritysmuotoja



1. Avaa Google Play tai AppStore
2. Lataa Creve-app
3. Osallistu napin painalluksella 

• Verkkoneuvontoihin (ryhmä), 
• Verkkoklinikoihin (henk.koht), 
• Tapahtumiin, 
• Koulutuksiin,
• Yrittäjien yhteisille lounashetkille,
• Luovien alojen kv-afterworkeihin,
• Arvontoihin 

Uutiset, tapahtumat, blogit, videot, kurssit, 
valmennusohjelma, some…
Luovien alojen yrityspalvelut, tapahtumat 
ja yhteisö aina taskussa.

Creve, luovien alojen palvelut ja 
muut yrittäjät takataskussa!



Creven ryhmäneuvontaa verkossa
Creve Online Group Guidances

Creven ryhmäneuvontapajoissa yrittäjät ja yrittäjäksi aikovat 
pääsevät teemaan perehtyneen yrittäjän / taiteilijan / opettajan / 
neuvojan / tutkijan tai kehittäjän johdolla keskustelemaan luovan 
osaamisen hyödyntämisestä liiketoiminnan kehittämisessä. 

Maksuttomat verkkoneuvonnat perustuvat osaamisen jakamiseen,  
keskusteluun ja harjoituksiin.

Toteutukset
- joka toinen vko suomeksi
- joka toinen vko englanniksi yhdessä kv-verkostomme kanssa 

(mm. Subtopia / KLUMP Incubator (www.subtopia.se)

Neuvontapajat järjestetään perjantaisin 
klo 10-12 Creve Zoomissa
https://humak.zoom.us/my/crevezoom

Syyskuussa teemoina:

11.9. at 10-12am 
PhD Laura Niemi, University of Turku:  
Interaction-based approach to entrepreneurship 
and consumption (EN)

18.9. klo 10-12 
Elsa Ervasti: Pitch your art! -rakenna innostava 
pitch-puhe (FI)

25.9. at 10-12am 
Marting Q Larsson: Luck and how it is deserved 
(EN)

Lisätietoa ja ilmoittautuminen: 
https://www.creve.fi/ryhmaneuvonta
https://www.lyyti.in/creve_onlineguidances

http://www.subtopia.se/
https://humak.zoom.us/my/crevezoom
https://www.creve.fi/ryhmaneuvonta
https://www.lyyti.in/creve_onlineguidances




Creven verkkoklinikat:
• 30 min tapaamiset 
• kahden kesken

• asiantuntijan kanssa
• maanantaisin
• Creve Zoomissa

Ajanvaraus:
https://www.creve.fi/verkkoklinikat/

https://www.creve.fi/verkkoklinikat/




• Luovuus ja liiketoiminta 1&2 -verkkokurssit
• Kulttuurituottajan taloussalkku – Luovien alojen talouden ja 

rahoituksen perusteet 15 op -osaamiskokonaisuus
• Liiketoiminnan perusteet luovilla aloilla 20 op -osaamiskokonaisuus

Myös muita verkkokursseja avoimen AMKin kautta: mm. johtaminen, 
tuotteistaminen, markkinointi, innovaatiotoiminta, kieliopinnot

Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet: https://www.creve.fi/hautomo/luovuus-liiketoiminta-kurssi/K
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26 tarinaa  
yrittäjyydestä

Vapaasti hyödynnettävissä! 
http://www.creve.fi/neuvonta/videot/

http://www.creve.fi/neuvonta/videot/


https://musicfinland.fi/fi/kuulumisia/fast-track-vientiyrityskiihdyttaemoessae-valmennetaan-musiikkialan-yrityksiae-kansainvaelisille-markkinoille


Universities, UAS
Research, development and innovation
competence
• Lecturers
• Specialists, experts
• RDI Managers
• Project Managers
• Coordinators

Design Consultancy
Creative competence
Strategic design leaders
• Designers
• Service designers
• Developers
• Fasilitators

Business Case / Enterprice
Real business case to develop through
strategic design
• CEO
• Business Managers
• RDI Teams
• Creative Teams Business Advisor

Competence in business development,
funding and business services
• Consultants
• Specialists
• Business Developers
• Coaches
• Project Managers

Creative Boost for Business
Business Competence Accelerator

- 4 months online-program
- 5 Multiprofessional teams = 5 Business cases
- 5 Themes: 

- Anticipation of the core changes, 
- Business identity, 
- Building a brand experience, 
- Growth through design, 
- Design thinking, leadership & management

- Every team / Design Consultancy facilitating one
theme to others

- Results: Development plan and funding for 
strategic design operations in case company, 
teams involved

- Training days for all teams 1x/month
- E-learning environment: tasks, 

tools, discussion areas



https://www.creativefinland.fi/

https://www.creativefinland.fi/


Leena Janhila, liiketoiminnan ja yrittäjyyden asiantuntija
p. 0400 349 397
leena.janhila@humak.fi

www.creve.fi
www.facebook.com/humakcreve
https://www.instagram.com/humak.creve/
https://www.linkedin.com/company/creve-incubator-humak-university-of-applied-sciences
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