
KARTALLA 2023 –
Luovien alojen palveluja & rahoitusta ammattilaisille, 
yrityksille ja yhteisöille

Klo 9.00 – 10.00 Luovien alojen rahoituksista
Kokonaiskuva, nostoja luovien alojen rahoituksista ja tietoa rahoitusten 
muutoksista 2023

Klo 10.15 – 11.00 Luovien alojen palveluja
Osaamisen kehittäminen osana yrittäjyyttä & nostoja luovien alojen 
palveluista 2023

Klo 11.00 – 11.30 Keskustelua
Kysymyksiä ja vastauksia, vinkkejä ja jakamista 

Breakout roomit ovat auki koko tapahtuman ajan keskustelulle, 
verkostoitumiselle ja kumppanihaulle.



Palveluja ja osaamista 

luovien alojen
yrittäjille ja
ammattilaisille



Luovien alojen online-yrityspalvelut
Yrittäjyyden oppimisympäristö

https://www.creve.fi/

https://www.creve.fi/


Humanistinen AMK & Creve

1. Luovan talouden kehittäminen, kansalliset ja kv-verkostot
2. Kulttuurituottaja AMK & YAMK -koulutus / Luovien alojen yrittäjyyden kärki 2021 > 
3. Luovien alojen yrityspalvelut / Creve

• Creve on perustettu 2009
• Valtakunnalliset yrityspalvelut ja yrittäjyyden oppimisympäristö

• Toiminta täysin verkossa 2019 >
• Palkittu 2019 parhaana yrityspalveluna SY&Arenen yrityskilpailun sarjassa ”Uudistuva yrittäjyys”
• Osallistujia neuvontoihin, vertaistapaamisiin, koulutuksiin, valmennusohjelmiin, 

kiihdyttämöihin ja tapahtumiin +3 000hlöä / vuosi (2020)
• Humakin Yrittäjyys 5op -opintojakso Suomen suosituin korkeakoulujen CO-yrittäjyysopintojakso

www.humak.fi

www.creve.fi

http://www.humak.fi/
http://www.creve.fi/


Kehitä osaamistasi – jatkuvasti
Yrittäjyysosaamisessa / yrittäjämäisessä toiminnassa keskeistä:

- Kokonaiskuva luovista aloista / omasta alasta / yhteiskunnasta / 
kansainvälisesti

- Kouluttajat, päättäjät, rahoittajat, yrittäjäverkostot, roolit ja tehtävät, alan 
tilanne, tulevaisuus

- Ennakointiosaaminen: pysy kartalla, näe kauemmas, ennakointi on varautumista

- Rahoitusosaaminen: rahoittajat, rahoitusinstrumentit, rahoitusten 

käyttötarkoitukset, rahoituksen hakeminen, hankesuunnitelman ja hakemuksen 
kirjoittaminen

- Projektiosaaminen: projektien suunnittelu, hallinta, resursointi, budjetointi, 

toteutus ja johtaminen

- Ylläpidä ja uudista omaa substanssiosaamista

- Liity verkostoihin!

- Osaaminen ”vanhenee” nopeasti
- Hyödynnä avoimen AMK:n, avoimen yo:n tutkintokoulutusten osia
- Toimialajärjestöjen, verkostojen, luovien alojen organisaatioiden webinaareja, 

kursseja, työpajoja
- Julkisrahoitteisten hankkeiden järjestämiä tapahtumia, tilaisuuksia, webinaareja, 

materiaaleja (yleensä maksuttomia)



https://www.creve.fi/tapahtumat-ja-verkostot/

https://www.creve.fi/tapahtumat-ja-verkostot/




https://www.creve.fi/tietoa-ja-tyokaluja/vastuullisuus-ja-kestavyys/

https://www.creve.fi/tietoa-ja-tyokaluja/vastuullisuus-ja-kestavyys/


https://www.creve.fi/tietoa-ja-tyokaluja/tutkimuksia-ja-julkaisuja/

https://www.creve.fi/tietoa-ja-tyokaluja/tutkimuksia-ja-julkaisuja/


• Yrittäjyyskurssit ja koulutukset 
5 – 15 op kokonaisuuksia, mm. Yrittäjyys, Yritystoiminnan perusteet, Kulttuuriyrittäjän taloussalkku…
Tulossa 03-05/2023: Rahoitushakukoulutus / Luovien alojen hankkeet ja rahoitus 5op

• Valmennusohjelmat (5+5op)
• 2020 Strategisen muotoilun kiihdyttämö (Design Forum Finland)
• 2020 Fast Track – Musiikin vientiohjelma (Music Finland)
• 2021 Valmennusohjelma AVEKin Mediarata-rahoituksen saaneille
• 2022 Valmennusohjelma AVEKin demorahoituksen saaneille
• Tulossa: 01-05/23 Valmennusohjelma luovien alojen yritysprojekteille
• Valmisteilla: 2023-24 Vastuullisen ja kestävän liiketoiminnan valmennusohjelma
• Valmisteilla: 2024  Luovien sisältöjen lisensoinnin valmennusohjelma

• Vinkkejä luovien alojen yrittäjiltä: 
Youtube-soittolista, n. 40 haastatteluvideota yrittäjyydestä
Tapahtumia, ryhmäneuvontaa ja tietoiskuja ajankohtaisista teemoista

• Omatoimiseen yritystoiminnan suunnitteluun: 
Luovuus & liiketoiminta -työkirja (täytettävä pdf, FI/EN)
Tietoa luovien alojen rahoituksista, vastuullisuudesta, tutkimuksia ja selvityksiä luovilta aloilta



Tarinoita  
yrittäjyydestä

Vapaasti hyödynnettävissä! 
https://www.creve.fi/tietoa-ja-
tyokaluja/videoita-yrittajyydesta/

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


Valmennusohjelma 01-05/2023
Luovien alojen yrityksille kehittämisprojektien toteuttamisen

ja liiketoiminnan kehittämisen tueksi



Valmennusohjelma luovien alojen yritysprojekteille, kevät 2023

Luovien alojen kehittämishankkeille suunnattu valmennusohjelma (10 op) toteutetaan 
9.1. – 31.5.2023. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä AVEKin kanssa.

Valmennusohjelman kautta yritys tai yhdistys saa tarvittavan tuen oman kehittämishankkeen läpivientiin: 
toteutuksen suunnitteluun, toimenpiteiden toteuttamiseen, tavoitteiden saavuttamiseen, tulosten 
varmistamiseen ja raportointiin. Verkostoituminen muiden luovien alojen toimijoiden kanssa on 
mahdollistanut myös yhteistyön käynnistymisen ja vertaistuen ohjelman jälkeenkin.

Lisätietoa valmennusohjelmasta: https://creve.humak.fi/wp-
content/uploads/sites/24/2022/05/Creve_Valmennusohjelma-01-05_2023_LJ.pdf

Ilmoittautuminen valmennusohjelmaan on auki 1.8. – 30.11.2022:
https://kauppa.humak.fi/tuote/creve-luovien-alojen-valmennusohjelma/

UUSI!

https://creve.humak.fi/wp-content/uploads/sites/24/2022/05/Creve_Valmennusohjelma-01-05_2023_LJ.pdf
https://kauppa.humak.fi/tuote/creve-luovien-alojen-valmennusohjelma/


Luovien alojen hankkeet ja rahoitus -verkkokoulutus 
1.3. – 31.5.2023
Luovien alojen hankkeet ja rahoitus (5op) -verkkokoulutus on kulttuuri- ja luovien alojen toimijoiden 
tarpeisiin kehitetty kokonaisuus rahoitus- ja hankeosaamisen lisäämiseen, kyvykkäiden hanketiimien rakentamiseen 
sekä selkeiden ja innovatiivisten yhteisten hankeideoiden työstämiseen hankesuunnitelmiksi ja 
rahoitushakemuksiksi.

Koulutus sopii luovien alojen yrityksille ja yhteisöille sekä muille hankesuunnittelun ja 
rahoitushakuosaamisen kehittämisestä kiinnostuneille.

Koulutusta voi hyödyntää yritys- tai yhteishankehakemuksen 
valmistelussa esimerkiksi seuraaviin 2023 hakuihin:

• AVEKin demo- ja pilotointihankkeet,

• OKM / RRF-rahoitushaut, Kulttuuri- ja luovien alojen uudistumisen rakennetuki,

• ELY / ESR+ ja EAKR-haut, Yrityksen kehittämisavustus, Kasvun kiihdyttämö,

• Business Finland / Creative RRF -haut, Tempo,

• Luova Eurooppa / eurooppalaiset yhteistyöhankkeet.

Lisätietoa: https://www.creve.fi/koulutukset-ja-kurssit/teemakoulutukset/

Ilmoittautuminen koulutukseen on auki 21.2.2023 asti:
https://kauppa.humak.fi/tuote/luovien-alojen-hankkeet-ja-rahoitus-kevat/

Uudistettu!



https://kauppa.humak.fi/kauppa/

https://kauppa.humak.fi/kauppa/


http://vevent.humak.fi

Virtual Event Management 5op

Kulttuurialan toimijoille avoin ja ilmainen 
virtuaalitapahtumatuotannon verkkokurssi (5 op):
https://kauppa.humak.fi/en/tuote/virtual-event-management/

http://vevent.humak.fi/tule-opiskelemaan-virtuaalitapahtumatuotantoa-27-10-2021-6-4-2022/
https://kauppa.humak.fi/en/tuote/virtual-event-management/


ti 17.1.23 klo 13-15, Zoomissa

Luovuutta ja teknologiaa 2: 

Tekijänoikeudet ja IPR 

virtuaalisisällöissä



https://digimagia.humak.fi/

https://digimagia.humak.fi/


Digimagia – Digitaalisia palveluja palvelumuotoilun 
keinoin -verkkokurssi 7.2.-16.5.2023

Digimagia-ihmemaa – Virtuaaliympäristö luovien 
alojen digitaalisten palvelujen kehittämiseen

Digimagia -virtuaalioppimisympäristö on suunnattu 
sinulle luovien alojen osaaja, joka haluat oppia 
kehittämään omaa digitaalista palveluasi 
palvelumuotoilun keinoin.

Oppimisympäristössä opit palvelumuotoilun 
perusteista sekä käyttämään palvelumuotoilun 
menetelmiä ja työkaluja oman digitaalisen palvelun 
kehittämiseen.

Digimagia -virtuaalioppimisympäristö koostuu 
ThingLink -alustalle rakennetusta Digimagia-
ihmemaasta, josta löydät itsenäiseen opiskeluun 
sopivat palvelumuotoilun opetusvideot ja omaan 
kehittämistyöhösi liittyvän työkirjan. Tilassa on myös 

omat virtuaalihuoneet, joissa voit kohdata muita 
opiskelijoita ja esitellä omaa kehittämistyötäsi. 
Keväällä 2023 virtuaalitiloissa järjestetään 
palvelumuotoiluun ja digitaalisiin palveluihin liittyviä 
webinaareja ja keskustelutilaisuuksia.

Suoritettuasi Digimagia -oppimiskokonaisuuden olet 
samalla tehnyt itsellesi digitaalisen palvelun 
toteuttamisssuunnitelman, saanut mahdollisuuden 
testata ideaasi ja saada palautetta siitä. Saat myös 
todistuksen matkastasi Digimagia-maassa.

• Sisältönä: palvelumuotoilun perusteet, oman digitaalisen 
palvelun kehittäminen, tutustuminen erilaisten 
virtuaalimaailmojen mahdollisuuksiin

• Suoritustapa: 
• aineistot ja tehtävät, itsenäinen työskentely ThingLink-

alustalla
• viikottaiset perjantai-klinikat Kumospacessa (virtuaalinen 

kokousalusta), vapaamuotoiset vertaistapaamiset 
verkkokurssilaisille, ohjaaja paikalla

• webinaarit tiistaisin Mozilla Hubs / Zoom – Voit osallistua 
myös vain yksittäiseen webinaariin

https://digimagia.humak.fi/

https://digimagia.humak.fi/


Digimagia – Digitaalisia palveluja palvelumuotoilun 
keinoin -verkkokurssi 7.2.-16.5.2023
Verkkokurssin kaikille avoimet webinaarit tiistaisin Mozilla Hubs / Zoom

• helmikuu

• 7.2. Aloitustapahtuma (info, digitaaliset palvelut liiketoimintana) – Humak

• 14.2. Aihe: Pelillistäminen ja osallistaminen, vuorovaikutus, yhteisöllisyys - Muova

• 28.2. Aihe: Video ja ääni, teksti (blogi) - Muova

• maaliskuu

• 14.3. Aihe: Digitaaliset alustat (tapahtuma-, koulutus…) - Muova

• 28.3. Aihe: Hinnoittelu ja ansaintamallit - Humak

• huhtikuu

• 11.4. Aihe: Yhteiskehittämisen teknologiat ja työkalut -Muova

• 25.4. Aihe: Digitaalisen palvelun ostaminen - Humak

• toukokuu 

• 9.5. Aihe: Verkkokaupat ja maksupalvelut - Muova

• 16.5. Grande Finale -päätösseminaari / Aihe: Digitaalisen markkinointi ja myynti - Humak

https://digimagia.humak.fi/

https://digimagia.humak.fi/


Turku

https://okulaarihanke.turkuamk.fi/

https://okulaarihanke.turkuamk.fi/


Okulaari-hanke järjestää Luovuudesta liiketoimintaa koulutuksia 12.1.-1.6.2023. Maksuttomat ja kaikille 
avoimet koulutukset on suunniteltu erityisesti luovien alojen ammattilaisille. 

• 12.1. IDEAMYRSKY kevään ohjelman esittely, messuajatuksen esittely, erilaisten osaamisten 
törmäyttäminen: mitä uusia/laajennettuja palveluja osallistujien osaamisen pohjalta syntyy, minkälaisia 
tiimejä muodostuu? 

• 26.1. IDEASTA TUOTTEEKSI (uusien) palvelujen ideointi ja tuotteistaminen: konkreettinen palvelujen 
testaaminen, kehittäminen ja tuotteistaminen  

• 9.2. OVI AUKI MARKKINOILLE, palvelujen markkinointi ja yrittäjän/yrityksen viestintä: verkkonäkyvyys, 
markkinointimateriaalit, brändi, arvolupaus tekstinä, miten myyn palveluani? 

• 16.2. HINNOITTELU: kustannus-, markkina- ja arvoperusteinen hinnoittelu, tunti-, päivä-, 
urakkaveloitus, taustatyön hinnoittelu, osallistujaperusteinen hinnoittelu, hinnoittelutyöpaja, mistä 
lisätietoa? 

• 9.3. MYYNTI JA ASIAKASHANKINTA: kuuntelu & kysyminen myynnissä, pitchaaminen. 

Turku

https://okulaarihanke.turkuamk.fi/

https://okulaarihanke.turkuamk.fi/


• 23.3. YKSIN VAI YHDESSÄ? palvelujen tuottaminen verkostossa / erikseen: luottamus, toimintamallit, 
vastuut ym. 

• 6.4. VAHVOJA YHDESSÄ, palveluyhteisön yhteinen rooli liiketoiminnassa: edunvalvonta, sopimukset, 
IPR, etujärjestöt 

• 20.4. HINNOITTELU & BRÄNDI: arvoperusteinen hinnoittelu, minkä arvoinen palveluni on asiakkaalle, 
hinnan ja brändin yhteys, maksukykyiset kohderyhmät 

• 4.5. MINUSTAKO YRITTÄJÄ? yrittäjyyteen opastaminen: yhtiömuodot, verotus, yrittäjän vastuut, 
sopimukset, juridiikka 

• 11.5. MITEN ETEENPÄIN? palveluyhteisön muodollinen järjestäytyminen: mahdollistaa toiminnan 
jatkumisen hankkeenpäättymisen jälkeen (yhdistys, osuuskunta, muu?) 

• 1.6. Sparrauskerta

Turku

https://okulaarihanke.turkuamk.fi/

https://okulaarihanke.turkuamk.fi/


Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Innotutka-tapahtuma (Turku 03/23)
Osallistu uusien monialaisten konseptien testaamiseen!
Tapahtumassa testataan monialaisia, innovatiivisia tuotekonsepteja, joita  
Innotutka-hankkeeseen osallistuneet yritykset ovat yhdessä tuottaneet. 

Tapahtuma toteutetaan yhteistyössä Turun kaupungin kanssa.

https://businessclub.turkuamk.fi/innotutka/

https://businessclub.turkuamk.fi/innotutka/


https://kauppa.humak.fi/tuote/culture-
organization-sustainability-management-
cosm/

https://kauppa.humak.fi/tuote/culture-organization-sustainability-management-cosm/


https://kauppa.humak.fi/tuote/cosm-1-cultural-organisation-
sustainability-management-spring/

https://kauppa.humak.fi/tuote/cosm-1-cultural-organisation-sustainability-management-spring/


https://kauppa.humak.fi/tuote/cosm-2-cultural-
entrepreneurship-sustainability-management-spring/

https://kauppa.humak.fi/tuote/cosm-2-cultural-entrepreneurship-sustainability-management-spring/


https://kauppa.humak.fi/tuote/cosm-3-cultural-
management-and-dimensions-of-sustainability-
environmental-social-economic-spring/

https://kauppa.humak.fi/tuote/cosm-3-cultural-management-and-dimensions-of-sustainability-environmental-social-economic-spring/


New master level online course starting on 
Sept 2023:

Sustainable Value and Business 
Creation in the Cultural Sector 5 op

1 Sustainable value creation and value in business
2 Digitalisation, ethics & change management
3 Future trends and future platforms for cultural products

Further info will be published on Creve’s website in August.
www.creve.fi

http://www.creve.fi/


https://www.creativefinland.fi/

https://www.creativefinland.fi/


Leena Janhila, liiketoiminnan ja yrittäjyyden asiantuntija
p. +358 400 349 397
leena.janhila@humak.fi

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

www.humak.fi

mailto:leena.janhila@humak.fi
http://www.facebook.com/humakcreve
https://www.linkedin.com/company/creve-incubator-humak-university-of-applied-sciences

