
Suomalainen luovuus on sitä,
että kääritään hihat.

http://www.creativefinland.fi


Pimeimmässä ja valoisimmassa maailman
nurkassa pienen kansamme on ollut pakko olla neuvokas.

Sen vuoksi luovuuteen on kudottu sisään ratkaisukeskeisyys.
Suomalainen luovuus on kykyä kuvitella kokonaan uusia maailmoja.

Suomalaiset ovat keksijäkansaa – meillä  on paljon omaperäistä ajattelua ja tekemistä.

Luovaa osaamista -toimenpidekokonaisuudessa on rahoitettu luovaa 
taloutta kehittäviä hankkeita. Tervetuloa tutustumaan niihin!

Ota käyttöösi monipuoliset ja käytännönläheiset
työkalut, menetelmät ja opit!

Hankekuvausten sitaatit ovat joko hankkeiden loppujulkaisuista tai toimijoiden kuvailuja sisällöistä.



KULTTUURIMATKAILUA KEHITTÄMÄSSÄ

Culture Tourism for City Breakers on tuonut 
yhteen luovien alojen ja matkailualan
toimijoita. Jatkossa on tarjolla 15 opintopisteen 
laajuinen kulttuurimatkailun verkko-
oppimiskokonaisuus suomeksi ja englanniksi 
opiskelijoille ja ammattikentän toimijoille
avoimen AMK-tarjonnan kautta.

Luova Matka – Culture Creators Go Tourism 
on synnyttänyt luovilta aloilta uusia sisältöjä 
matkailutuotteisiin ja tasoittanut tietä luovien 
alojen ja matkailun välillä. Kulttuurimatkai-
lun voimavaroja ovat aineeton ja aineellinen 
kulttuuriperintö, taiteen alat, museot, taide- ja 
kulttuuritapahtumat sekä paikallinen elämän-
tapa.

”Suomesta tunnetaan joulupukki, poro ja grilli-
makkara. Tulevaisuudessa Suomeen matkustetaan 
kokemaan flow, rakkautta ja anarkiaa, oopperaa
linnassa, kaljakelluntaa, illallinen taivaan alla ja 
kamarimusiikkia kallioilla.”

https://ctcb.metropolia.fi/
http://www.kulmat.fi/opi-lisaa/culture-creators
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/tuotekehitys-ja-teemat/kulttuurimatkailu
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/tuotekehitys-ja-teemat/kulttuurimatkailu


HerääPahvi! -hanke on herätellyt pakkaus-
paperia ja -kartonkia uuteen tulevaisuuteen 
ja se on yhdistänyt luovien alojen osaamista 
bio- ja kiertotalouteen ja sen uusimpiin inno-
vaatioihin. Hankkeessa on kehitetty ainulaa-
tuinen pakkausinnovaatio, johon on käytetty 
20 % kaurankuorta, loput sellua. Muotoilua, 
viestintää, brändäystä ja tarinankerrontaa 
integroidaan pakkausmateriaalien tuote- ja 
palvelukehityksen kaikkiin vaiheisiin.

TULEVAISUUTTA RAKENNETAAN LUOVALLA 
OTTEELLA, UUSILLA YHTEISTYÖMUODOILLA  

JA LUOVIEN MENETELMIEN AVULLA

”Bio- ja kiertotalouden ympärillä on paljon pöhinää, 
mutta tarvitsemme hyviä tarinoita, jotta kansalaiset 
myös ymmärtävät, mitä kiertotaloudella tarkoitetaan. 
Eikä tässä vielä kaikki! Olemme hyödyntäneet myös 
kaatopaikalle meneviä kurkun ja tomaatin varsia 
sellun joukossa.  Niistä peräisin olevilla kuiduilla saa 
kauniin näköistä paperia ja uusia ominaisuuksia.
Olemme valmiita maailmanvalloitukseen. Tarina on 
valmiina.”

Taide käyttöön -hanke yhdistää taiteen ja 
rakentamisen. Hankkeessa on kehitetty
kuntien, kaavoittajien ja yritysten tarpeisiin
palveluja ja hankintaohjeita, jotka helpottavat 
luovan suunnittelun hankintaa. Luovien alojen 
ammattilaisille laadittu työkirja tukee
uudenlaisen asiantuntijaroolin kehittämi-
sessä. Lisäksi on selvitetty, kuinka tunnistaa
ja arvioida julkisen taiteen taloudellisia
vaikutuksia. 

”Päämäärämme on hyvä ja 
kestävä elinympäristö.”

https://www.heraapahvi.com/blog
https://www.fazer.fi/tuotteet-ja-asiakaspalvelu/vastuullisuus/paastot/ainutlaatuinen-pakkausinnovaatio-kehitimme-kaurankuoresta-leipapussin/
https://www.fazer.fi/tuotteet-ja-asiakaspalvelu/vastuullisuus/paastot/ainutlaatuinen-pakkausinnovaatio-kehitimme-kaurankuoresta-leipapussin/
https://www.taidekayttoon.fi/taidekayttoonhanke


IRM-Tool –hanke on lisännyt 
meriteollisuuden asiantuntijoiden
osaamista tunnistaa ja hyödyntää luovan 
osaamisen potentiaalia. Samalla on lisätty 
luovien alojen osaajien kiinnostusta meri-
teollisuutta kohtaan ja uskallusta tarjota 
omaa osaamistaan meriteollisuuden
yrityksille. Hankkeessa kehitetty innovaatio-
työkalu mahdollistaa innovaatio-osaamisen 
kehittämistä yrityksissä sekä toimii luovan 
osaamisen ja taiteen soveltamisen
mahdollistajana. 

”On helppoa kuvitella päivä, jolloin 
taiteilijoita ja luovia asiantuntijoita tarvitaan
konsultteina erilaisissa projekteissa 
osana organisaatioita.”

Kortteeri on notkistanut ja kokeellista-
nut kivijalkakulttuuria. Kivijalkakaupat ja 
muu paikkaan sidottu pienyrittäjyys on 
voimakkaan rakennemuutoksen kohtee-
na. Miten uudistutaan ja löydetään omia 
erottautumistekijöitä? Pilottimallien ja 
koulutuskokonaisuuden avulla on kon-
septoitu kivijalkakaupan, pienyrittäjyyden, 
taiteen, muotoilun ja kulttuuriperinnön 
yhteistyömalli, jonka avulla löytyy uusia 
palvelujen keinoja. 

”Julkinen taide kaupungin elimellisenä osana 
vahvistaa yhteisöllisyyden tuntua ja edesauttaa 
ympäristön kehittymistä. Taide kytkettynä kau-
pungin rakenteisiin edistää inhimillistä kehitystä. 
Taide altistaa uudenlaiselle ajattelulle.

https://www.aboamare.fi/IRM-Tool
https://samkkuva.wixsite.com/kortteeri


HUVIA JA HYÖTYÄ PELIEN KEINOIN 

HYPE – rajat ylittävä hyötypelikoulutus 
-hankkeessa on kehitetty työelämälähtöistä, 
monialaista elinkeinoelämän tarpeisi-
in kohdennettua hyötypelikoulusta. Vaikka 
hyötypelien potentiaali on tunnistettu, siihen 
liittyvä koulutustarjonta on vielä puutteellis-
ta. Hankkeessa on luotu luodaan keinoja yh-
distää, täydentää ja järkeistää valtakunnallis-
esti pirstaloitunutta hyötypelikoulutusta. 

Tarinat peliin –toimintamallin kehittäminen 
museosisältöjen tarinallistamiseen,
tuotteistamiseen ja yhteistyöhön pohjautuu
tarpeeseen edistää museoiden kulttuuri- 
perintösisältöjen käyttöä pelialalla. Hanke on 
lisännyt museo- ja pelialojen ammattilaisten 
vuoropuhelua ja osaamista tarjoamalla
koulutusta sekä verkossa että lähiopetuk-
sena. Toiminnalla on lisätty pelialan
toimijoiden osaamista ja kiinnostusta
kulttuuriperintöaineiston käyttöön sekä
tarjottu museotoimijoille uutta tietoa ja osaa-
mista liittyen museoympäristöjen pelillisiin
mahdollisuuksiin.

”Uraa uurtavaa työtä hanke teki erityisesti
toteuttaessaan Suomen ensimmäisen
Museo Game Jamin. Game jamit eli pelijamit ovat 
tapahtumia, joissa suunnitellaan ja kehitetään pe-
lejä nopealla aikataululla. Pelijameja on järjes- 
tetty useiden eri teemojen ympärille, mutta
tietääksemme hankkeen marraskuussa 2018
järjestämä Museo Game Jam oli ensimmäinen
laatuaan Suomessa – ehkä jopa maailmassa.”

https://www.xn--hytypeli-o4a.fi/
https://www.museoliitto.fi/tarinatpeliin


VIRTUAALITODELLISUUDEN STARTUPEJA
JA TULEVAISUUDEN VIRTUAALISIA 

ELÄMYKSIÄ SYNNYTTÄMÄSSÄ

FIVR - virtuaalitodellisuusalan kasvu-
ohjelma on yhdistänyt pieniä XR-alojen start-
upeja isoihin yrityksiin ja suuriin organisaa-
tioihin. Projektien kautta pienten startupien 
osaamista tulevaisuuden erikoisalalta on 
saatu siirtymään isoille organisaatioille ja 
samalla tarjottua pienelle startupille heidän 
ensimmäinen iso asiakastyönsä. Molemmat 
osapuolet ovat oppivat toimimaan uuden-
laisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Virtuaalinen elämyslääke -hankkeessa 
on yhdistetty sosiaali- ja terveysalan sekä 
luovien alojen ammattilaisten osaamista ja 
teknologiaa. Neljän ammattikorkeakoulun
voimin on kehitetty virtuaalisia elämyksiä 
hyödynnettäviksi sosiaali- ja terveysalalla 
sekä koulutusmalli tukemaan kehitystä 
jatkossakin. 

“Entä jos tulevaisuudessa lääkärit kirjoittaisivat 
kipuihin ja särkyihin särkylääkkeisen sijaan reseptin 
virtuaaliselle rantalomalle? Entä jos psykiatrit voisi-
vat hoitaa potilaan sosiaalisia pelkoja virtuaali-
silla illalliskutsuilla? Entä jos verenpaineen nousuun 
tarjottaisiin virtuaalisia ruskamatkoja Lappiin?”

https://fivr.fi/growthprogram-2/
https://fivr.fi/growthprogram-2/
https://virtu.turkuamk.fi/arkisto/index.html


MONIALAISTA KOHTAUTTAMISTA JA 
OSAAMISEN SOVELTAMISTA

Creathon on tarjonnut uusia kohtaamisia 
ICT:n ja luovien alojen toimijoille sekä
kulttuurin ja teknologian rajapintojen
kehittämistä koulutusrakenteissa. Hanke on
pilotoinut ja kehittänyt ICT- ja kulttuurialan 
osaajien yhteiseen toimintaan pohjautuvan 
Creathon-mallin osaksi luovan alan välittä-
jäportaan koulutusta. Creathon on kehittänyt 
välittäjätoimijoiden ammattilaisten jatkuvan 
oppimisen- ja täydennyskoulutusmalleja. 

Näyttelijäsoveltamo -koulutushankkeen
tavoitteena on ollut parantaa näyttelijöiden 
mahdollisuuksia työllistää itseään 
laaja-alaisemmin. Hankkeen toiminta  on 
tähdännyt näyttelijöiden ammattitaidon
laajentamiseen ja täydentämiseen siten, että 
hankkeessa syntyneessä koulutusmal- 
lissa opitut työkalut, metodit ja keinot
mahdollistavat näyttelijän ammattitaidon 
hyödyntämisen uusilla toimialoilla,
uudenlaisissa ympäristöissä yrityksissä, 
sote-aloilla ja työyhteisöissä erilaisten 
kohderyhmien kanssa.  

”Näyttelijänä olet vuorovaikutuksen, tunteiden ja 
kohtaamisen ammattilainen. Osaamista sinulla jo 
on, sillä kyse on taiteen tekemisen ytimestä. 
Taiteilijoilla on inhimillisesti merkityksellistä
annettavaa myös uusissa toimintaympäristöissä.”

“Creathon on suomalaisella ammattikorkea-
koulukentällä kehitetty uusi toimintamalli, jolla 
voidaan kehittää yhdessä uusia luovan talouden 
innovaatioita ja yrittäjyyttä koko maahan.
Maammehan tarvitsee uusia ratkaisuja, jotka
tuottavat rahan lisäksi hyvinvointia, uudenlaisia 
digitaalisia elämyksiä ja kestävää kehitystä.”

https://creathon.metropolia.fi/
https://www.nayttelijaliitto.fi/nayttelijasoveltamo/etusivu/


MUOTOILUA, UUTTA ARVOA
JA YHTEISKEHITTÄMISTÄ

Design or Die -hankkeessa on kehitetty tapoja 
hyödyntää muotoiluosaamista laaja-alaises-
ti eri toimialoilla ja erilaisissa organisaatioissa. 
Hankkeen keskeisiä toimenpiteitä ovat olleet 
koulutuskokeilut, yritysten ja korkeakoulu-
jen välisen yhteistyön kehittäminen, erilaisten 
koulutusten ja tapahtumien toteuttaminen, 
kansainvälisen yhteistyön kehittäminen
muotoilualan verkostoissa sekä verkko-
aineiston tuottaminen korkeakoulujen käyttöön. 
Hankkeessa muotoiluosaaminen on nähty stra-
tegisena keinona lisätä yritysten kilpailukykyä. 

Luova Matka – Culture Creators Go Tourism 
on synnyttänyt luovilta aloilta uusia sisältöjä 
matkailutuotteisiin ja tasoittanut tietä luovien 
alojen ja matkailun välillä. Kulttuurimatkai-
lun voimavaroja ovat aineeton ja aineellinen 
kulttuuriperintö, taiteen alat, museot, taide- ja 
kulttuuritapahtumat sekä paikallinen elämän-
tapa.

”Muotoile tai kuole -slogan onkin haastanut meidät 
muotoilemaan muutosta ja rakentamaan työkaluja 
muutoksen hallintaan. Muotoile muutosta.”

“Luovan osaamisen parempi hyödyntäminen lisää 
koko maamme kilpailukykyä.”

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-827-303-8
http://www.kulmat.fi/opi-lisaa/culture-creators


AINEETONTA PÄÄOMAA JA 
UUSIA RAHOITUSRATKAISUJA

LicenseUp – liiketoimintaa aineettomista 
oikeuksista -hankkeessa  on parannet-
tu luovien alojen, erityisesti av- ja pelialan
–yritysten toimintaedellytyksiä ja liikevaihtoa 
kehittämällä niiden taitoja hyödyntää
aineetonta pääomaansa. Samalla on
kehitetty yritysneuvojien osaamista aihee-
seen liittyen. Luovaa IPR-bisnestä -opas
sisältää tapahtumakonseptin sekä runsaasti 
opetus- ja luentomateriaalia, jonka avulla
yritysneuvojat ja alueelliset kehitysyhtiöt 
voivat järjestää aiheeseen liittyviä neuvonta 
ja -valmennustilaisuuksia. 

Culture Creative Fund -hankkeessa on
kehitetty ratkaisuja siihen, kuinka luovan alan 
yritykset, tuottajat ja osaajat voivat vahvistaa 
omaa rahoitusosaamistaan ja löytää moni-
puolisia rahoitusratkaisuja. Hankkeessa on 
tuotettu kaikille verkossa avoimesti saatavilla 
oleva Löydä oma rahakirstusi – rahoituspeli 
luoville ja rohkeille tekijöille. 

“Lisensointi liiketoiminta- ja ansaintamallina
kasvattaa jalansijaa jatkuvasti. Globaalisti
tavaramerkeillä tehtävä lisensointikauppa tuotti 
vuonna 2017 jo yli 250 miljardia euroa ja toi
rojalteja omistajilleen yli 13 miljardia euroa.”

https://turkubusinessregion.com/wp-content/uploads/2019/09/Luovaa-IPR-bisnest%C3%A4.pdf
http://ccfund.fi/
http://www.rahoituspeli.fi/


LUOVIEN ALOJEN YRITYSPALVELUITA
JA LUOVAN TALOUDEN VIESTINTÄÄ

Creve 2.0 -hankkeessa on kehitetty
ratkaisuja niihin luovien alojen haasteisiin,
jotka liittyvät luovien tekijöiden oman 
osaamisen tuotteistamiseen, osaamisen
arviointiin, osaamisen kehittämiseen,
verkostoitumiseen ja valtakunnallisten
palveluiden yhdenmukaisuuden puut-
teeseen. Hankkeessa on kehitetty virtuaalisia 
ryhmäneuvontapalveluita ja verkkoklinikoita.

Konseptin tavoitteena on tuoda luovien alojen 
yrittäjille valtakunnallisesti saavutettavissa 
oleva palvelu, johon kuka tahansa voi vaivat-
tomasti osallistua päätelaitteeltaan
sijainnistaan riippumatta.
Hankkeessa on järjestetty luovien alojen
yrittäjille verkossa toteutettua ryhmä-
neuvontaa sekä verkkoklinikoita. 

Creative Finland on ikkuna suomalaiseen 
luovuuteen. Creative Finland on toiminut 
luovaa osaamista -toimenpidekokonaisuut-
ta koordinoivana hankkeena, joka on koonnut 
ja levittänyt kokonaisuudesta rahoitettujen 
hankkeiden tuloksia. 

Creative Finlandin toiminta on ollut ensi sijas-
sa keskittynyt viestintään ja tiedontuotantoon. 
Tiedon keruun, tuottamisen ja jakami-
sen kautta on brändätty suomalaista luovien 
alojen toimintaa sekä sen hyödyntämis-
mahdollisuuksia muilla toimialoilla. 

Creative Finland on tarjonnut kansallisen
verkostoitumisalustan luovan talouden
yrittäjille ja muille toimijoille sekä kehittäjille 
että päättäjille.

“Luovalla osaamisella on merkittävä rooli 
yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemisessa ja 
kestävän yhteiskunnan rakentamisessa.”

“Hankkeessa ihmiset on kohdattu ihmisinä eikä 
hulluillekaan ideoille naureta, sillä juuri ne ovat 
usein kaikista tärkeimpiä.”

https://www.creve.fi/info/creve-2-0/
https://www.creativefinland.fi/



