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Yhteistyössä

Volume!

Suomen Yrittäjät | Suomen tekstiili ja muoti | Ornamo 
Grafia | Kuvittajat | Graafinen Teollisuus

Volume-ohjelman rahoittaa:
Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus Jotpa.



Mitä ja kenelle? 

• Humakin luovien alojen yrityspalvelu Creve tuottaa 2023-2024 vuosina 
Volume! -ohjelman yksinyrittäjille osaamisen ja  
kansainvälisyysvalmiuksien kehittämiseksi.

• Ohjelma on tarkoitettu ensisijaisesti tekstiili-, vaatetus- ja muotialan, 
graafisen alan (ml. visuaalinen suunnittelu ja kuvittajat) sekä
mainos- ja markkinointialan yksinyrittäjille,

• Ohjelmaan voivat osallistua työelämässä yksinyrittäjänä toimivat 
kantasuomalaiset ja maahanmuuttajat.

• Koulutusta ja neuvontaa toteutetaan suomeksi ja englanniksi. 
Englanninkielinen tarjonta käynnistyy syksyllä 2023.

• Osallistuminen on maksutonta.
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Miksi? 

Kansainvälisyys ja kansainvälinen toimintaympäristö ovat läsnä 
arjessamme jatkuvasti – viimeistään silloin, kun avaamme oven, 
tietokoneen tai puhelimen. Koronapandemian vauhdittamana 
digitaalisuus ja globaali kilpailuympäristö ovat väistämätön tosi niin 
yrityksille kuin asiakkaille. 

On tärkeää vahvistaa luovien alojen yritysten osaamista ja 
valmiuksia pysyä mukana kilpailussa. Vahvuudet pärjätä 
muuttuvilla markkinoilla ja työelämässä löytyvät omasta 
osaamisesta.

”
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Tarjonta 

• Volume! -ohjelmassa yrittäjät pääsevät vahvistamaan itselle tarpeellisinta 
osaamista valitsemalla omaan tilanteeseen parhaiten sopivat koulutukset. 

• Koulutustarjonta koostuu valituista Humakin Avoimen AMK:n opintojaksoista.

• Valittavana on koulutussisältöjä mm. 
• yrittäjyydestä, 
• kestävästä ja vastuullisesta liiketoiminnasta, 
• rahoituksen hakemisesta, projektihallinnasta ja taloudesta, 
• IPR-oikeuksista ja sopimuksista, 
• brändäyksestä, myynnistä ja viestinnästä
• kieliopinnoista. 
• Valittavana on myös Creven valmennusohjelma oman yritystoiminnan kehittämiseksi.

• Osallistujat muodostavat koulutustarjonnasta ja neuvontapalveluista oman 
osaamispolun.

• Tarjontaa on sekä suomeksi että englanniksi.
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Kevät 23

• Yrittäjyys
• Yritystoiminnan perusteet
• Projektit ja talous
• Luovien alojen hankkeet ja rahoitus
• Virtual Event Management
• Culture, Organization & Sustainability

Management COSM 2-3
+ ohjaus, ryhmäneuvonta

• Yritystoiminta muuttuvassa työelämässä (FI/EN)
• Yritystoiminnan perusteet 
• Projektit ja talous (FI/EN)
• Innovaatiotoiminta 
• Kehittävät verkostot
• Ekososiaalinen sivistys
• Englanti, kulttuuriala
• Virtual Event Management
• Culture, Organization & Sustainability Management COSM 1-3
• Luovien alojen liiketoiminnan kehittäminen 

(Creve valmennusohjelma, FI)
+ ohjaus, ryhmäneuvonta

Itsenäisesti opiskellen:
• Yrittäjyys
• Yritystoiminnan perusteet
• Projektit ja talous
• Innovaatiotoiminta
• Englanti, kulttuuriala
• Virtual Event Management

• Projektit ja talous (FI/EN)
• Yritystoiminta muuttuvassa 

työelämässä (FI/EN)
• Kestävä ja vastuullinen liiketoiminta (FI/EN)
• Luovien alojen hankkeet ja rahoitus 
• Tuotekehitys ja tuotteistaminen
• Innovaatiotoiminta (FI/EN)
• Vuorovaikutus
• Ekososiaalinen sivistys (FI/EN)
• Markkinointia käytännössä
• Virtual Event Management
• COSM 1-3
+ ohjaus, ryhmäneuvonta

• Yritystoiminta muuttuvassa työelämässä (FI/EN)
• Kestävä ja vastuullinen liiketoiminta (FI/EN)
• Projektit ja talous (FI/EN)
• Innovaatiotoiminta (FI/EN)
• Kehittävät verkostot
• Vuorovaikutus (FI/EN)
• Ekososiaalinen sivistys (FI/EN)
• Kohti kestävää maailmaa (FI/EN)
• IPR ja sopimukset
• Brändäys ja myyntitaidot
• Palvelumuotoilu ja tuotteistaminen
• COSM 1-3
• Business Development in CCI

(Creve training program, EN)
+ ohjaus, ryhmäneuvonta

Itsenäisesti opiskellen:
• Yritystoiminta muuttuvassa 

työelämässä (FI/EN)
• Kestävä ja vastuullinen 

liiketoiminta
• Projektit ja talous
• Innovaatiotoiminta (FI/EN)
• Ekososiaalinen sivistys (FI/EN) OK
• Englanti, kulttuuriala
• Virtual Event Management
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Vuoden 2024 tarjontaan voi tulla muutoksia.



Tukipalvelut 

Osallistujat täydentävät omaa osaamispolkuaan eli valitsemaansa koulutusta 
tukipalveluilla, joihin kuuluvat:

• oman osaamistarpeen määrittely (työkalut, ohjaus),

• henkilökohtaisen osaamispolun muodostaminen (materiaalit, työkalut, ohjaus),

• opiskelun tuki edistymisen varmistamiseksi (ohjaustunnit opintojaksoilla, mentorointi 
valmennusohjelmassa),

• saavutettavuus ja kielituki (opintojaksojen sisällöt),

• ryhmäneuvonta,

• verkostoituminen ja vertaisoppiminen osallistujien kesken (koordinointi, ohjaus).
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Volume! – Oma osaamispolku (5op, kaikki osallistujat)

2. Oman 

osaamispolun 

muodostaminen:

koulutusten ja 

tukipalvelujen 

valitseminen 

omaan polkuun

1. Osaamis-

tarpeen 

tunnistaminen

Kurssi 1

Kurssi 2

Kurssi 3

Kurssi 4

Kurssi 5

Ohjaus

Ryhmäneuvonta 

!

Ryhmäneuvonta 

Ryhmäneuvonta 

3. Oman 

osaamispolun 

toteuttaminen ja 

täydentäminen

5. Osaamisen 

kehittymisen 

itsearviointi
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4. Verkostoituminen 

ja vertaisoppiminen

Ohjaus!

https://kauppa.humak.fi/tuote/volume-oma-osaamispolku/


Ilmoittautuminen

• Volume! -ohjelmaan ilmoittaudutaan Humakin verkkokaupan kautta: 
Ilmoittaudu tästä

• Ohjelman tarjonta täydentyy koko ohjelman ajan. Katso tämän hetken 
tarjonta verkkokaupan Volume-osaamiskokonaisuudesta.

• Ilmoittautuminen on auki! Mukaan voi ilmoittautua 31.10.2024 asti.

• Ilmoittautumisen jälkeen pääset liittymään Volumen Hoodle-alustalle, 
valitsemaan sinulle sopivat koulutukset ja palvelut, osallistumaan 
ryhmäneuvontoihin ja verkostoitumaan muiden osallistujien kanssa.
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https://kauppa.humak.fi/tuote/volume-oma-osaamispolku/
https://kauppa.humak.fi/tuote/volume-voimaa-yksinyrittajille-kansainvalisyysvalmiuksista/


Ilmoittaudu mukaan 

Humakin verkkokaupassa 

02/2023 - 10/2024 aikana

Liity mukaan Volume! 

Hoodle-alustalle

Tee oma osaamispolku 

valitsemalla sinulle 

tarpeelliset 

koulutukset ja 

tukipalvelut

Osallistu koulutuksiin 

ja ryhmäneuvontoihin.

Verkostoidu muiden 

osallistujien kanssa.
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Täydennä 

osaamispolkuasi 

Volume! -ohjelman ajan 

täydentyvästä 

tarjonnasta.

Osallistu 01/2025 

Volume! -ohjelman 

päätöstapahtumaan ja juhlista 

osaamisen kehittymistä 

yhdessä muiden kanssa!

Kerää AMK-

opintosuoritukset 

valitsemistasi 

koulutuksista.

https://kauppa.humak.fi/tuote/volume-oma-osaamispolku/


Volume – Oma osaamispolku 

• Osallistujien yhteisenä alustana koko ohjelman ajan toimii 
Volume! – Oma osaamispolku -opintojakso, josta löytyvät osiot:

• Oman osaamistarpeen tunnistaminen ja henkilökohtaisen osaamispolun määrittely 

• Koulutustarjonta ja ilmoittautumiset opintojaksoille,

• Ohjaustunnit ja ryhmäneuvonnat,

• Keskustelualueet osallistujien verkostoitumiselle ja osaamisen jakamiselle,

• Yrittäjyysvalmiuksien kehittäminen: kansainvälisyys, hyvinvointi, kestävyys ja 
vastuullisuus, työnantajana toimiminen,

• Uutiset, tietoa luovien alojen palveluista, yhteys järjestäjiin.
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Leena Janhila, liiketoiminnan ja yrittäjyyden asiantuntija
+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
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