
	  

ARVIOINTI 
Luovien alojen yrittäjyyden kasvun ja 

kansainvälistymisen kehittämisohjelma 

 



Luovien alojen yrittäjyyden  
kasvun ja kansainvälistymisen 
kehittämisohjelma: ARVIOINTI 

2015 

Laatineet: 
Mervi Rajahonka 
Pinja Raitasuo 

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu 
Pienyrityskeskus 

Ulkoasu: 
Inka Reijonen 

Valokuvat: 
Sanna Peurakoski / Februar 



	  

” …ettei tarvitse ommella joka saumaa itse. 



Kohti isompaa kuvaa 
Teksti: Inka Reijonen 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoima ja Luova Suomen koordinoima 
valtakunnallinen Luovien alojen kehittämisohjelma viimeisine hankkeineen on 
päättymässä. Nyt on hyvä hetki summata kehittämistyön tuloksia ja haasteita sekä 
katsoa luovien alojen kehittämisen tulevaisuuteen. Tässä auttavat kolme 
kehittämisohjelman hankkeista vastannutta projektipäällikköä sekä ohjelman 
arvioinnin tehnyt tutkija. 

Luovien alojen omaa ääntä etsimässä 

”Kehittämisohjelma on onnistunut parhaiten lisäämään keskustelua, tietoa ja 
osaamista luovilla aloilla ja sen toimijoiden välillä. Samalla on kannustettu kenttää 
yhteiseen kehittämistyöhön”, summaa ohjelman arvioinnista vastannut tutkija Mervi 
Rajahonka Aalto kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskuksesta. 

Ohjelman hankkeissa on herätelty luovien alojen toimijoiden omaa osaamista ja 
ammatti-identiteettiä. Tälle on myös ollut selkeä tarve. Esimerkiksi Voimaa taiteesta -
hankkeen järjestämien koulutusten suosio yllätti jopa hankkeen tekijät: koulutukset 
soveltavan taiteen palveluiden tuotteistamisesta hyvinvointialalle täyttyivät 
silmänräpäyksessä. 

”Osallistujat pitivät koulutuksia todella tärkeinä. Moni koki koulutuksen jälkeen 
ymmärtävänsä oman työnsä osana isompaa kontekstia – mitä minun pitäisi tehdä, 
mitä minulta odotetaan”, kertoo Voimaa taiteesta -hankkeessa projektipäällikkönä 
työskennellyt Katri Malte-Colliard. 

Yhteisen kielen ja alan tietoperustan vahvistaminen on myös ollut oleellinen osa 
kehitystyötä. Esimerkiksi Luova Suomi - ja Produforum -hankkeissa on tuotettu 
erilaisia tieto- ja viestintäpalveluita luovan alan tekijöille ja kehittäjille. 
Verkostomaisesti päivittyvästä Luova Suomi sivustosta ja uutiskirjeestä sekä 
ruotsinkielistä kulttuuri- ja taidetarjontaa esittelevästä Kulturforum.fi verkkosivusta ja 
alan työpaikkailmoituksia listaavasta Kulturjobb i Finland Facebook-yhteisöstä on 
muodostunut tärkeitä tiedonvaihdon foorumeja luovien alojen kentälle. 

”Luovat alat on melko uusi kehittämisala. Ei voida mennä latvasta puuhun, vaan 
tietoperustan vahvistaminen ja asennemuutoksen edistäminen on nyt ollut tärkeää”, 
toteaa Rajahonka. 

Yhteistyössä on voimaa! 

Luovien alojen ja niiden kehittämisen parissa toimivien verkottumista sekä 
keskinäisen tiedonvaihdon ja yhteistyön lisääntymistä voidaan pitää 
kehittämisohjelman ehkä keskeisimpänä saavutuksena.  



Esimerkiksi valtakunnallisessa Produforum-hankkeessa alueelliset 
kehittämishankkeet tapasivat säännöllisesti ideointi- ja kehittämispäivissä. Tällöin 
hyviä ideoita ja käytäntöjä pystyttiin monistamaan eri puolelle Suomea jo 
ohjelmakauden aikana.  

”Produforum Österbotten -hankkeessa syntyi idea alueen taitelijoita ja heidän 
työtään, medianäkyvyyden sekä pop up -tapahtumien avulla, esittelevästä 
joulukalenterista. Idea levisi nopeasti myös mm. Raaseporiin ja Turkuun”, kertoo 
Produforum-hankkeen projektipäällikkö Anki Hellberg-Sågfors. 

Hankkeiden aikana syntyneet verkostot ja yhteistyö ovat myös jääneet elämään: 
Produforumin alueelliset kehittämishankkeet ovat esimerkiksi halunneet jatkaa 
tapaamisiaan hankkeen päättymisen jälkeen nk. advisory ring -ideointi ja 
sparraustapaamisissa. Voimaa taiteesta -yhteisö pitää puolestaan yhteyttä Terveyttä 
taiteesta Facebook-sivuilla. 

Hankkeissa on rakennettu myös kansainvälisiä verkostoja ja yhteistyötä. 
Produforumin järjestämissä luovan alan tekijöiden ja kehittäjien Nordmatch-
konferesseissa on syntynyt useita pohjoismaisia yhteistyöhankkeita. TAIVEX-
hankkeen vientivalmennus- ja työvaihto-ohjelmissa puolestaan opittiin, että aito 
kansainvälistyminen perustuu henkilökohtaisiin verkostoihin. Tulokset hankkeen 
välittäjäportaan ammattilaisille tarjoamista työvaihdoista puhuvat puolestaan: 

”Laajan osallistujillamme teettämän kyselyn mukaan jopa 95 prosenttia koki, että 
työvaihto lisäsi heidän osaamistaan ja kansainvälisiä yhteyksiä. 76 prosentilla 
työvaihdossa käyneistä oli puolestaan konkreettista yhteistyötä vaihdossa tavattujen 
yhteistyökumppaneiden kanssa vain puoli vuotta vaihtojakson jälkeen”, kertoo 
TAIVEX-hankkeen entinen projektipäällikkö Nea Leo ylpeänä.* 

Luovien alojen kehittämistyö vaatii pitkäjänteisyyttä 

Haastatellut projektipäälliköt pitävät Luova Suomi -koordinaatiohankkeen tarjoamaa 
vertaistukea tärkeänä. Erityisesti koordinaatiohankkeen toteuttamat erilaiset 
tapaamiset, kuten projektipäällikköpäivät koettiin hyödyllisiksi. 

”Projektipäällikköpäivissä voitiin verkostoitua samanlaista työtä tekevien kanssa, 
inspiroitua ja vaihtaa ajatuksia. Oli mahtava huomata, että ollaan samassa veneessä, 
yhdessä”, vahvistaa Anki Hellberg-Sågfors. 

Hanketyön haasteeksi projektipäälliköt nimeävät puolestaan hankemaailman 
lyhytjänteisyyden. Kehittämistyötä tehtiin usein ”satalasissa” ja pienillä resursseilla. 
Taustalla häilyi epätietoisuus siitä mitä tapahtuu hankkeen jälkeen. 

”Hankkeen ajan huoletti, että miten Voimaa taiteesta -hankkeessa synnytetty 
positiivinen pöhinä ja verkostot voisivat säilyä myös hankkeen päättymisen jälkeen. 
Asiat tarvitsevat kuitenkin enemmän aikaa, jotta toiminta löytäisi pysyvämmän uran”, 
toteaa Katri Malte-Colliader. 

Projektipäälliköiden mukaan olisi tärkeää, että kehittämistyötä tehtäisiin 
pitkäjänteisemmin, eikä vain ESR-rahan turvin. Tarvittaisiin esimerkiksi katto-
organisaatio, joka huolehtisi siitä, että hankkeiden aloittama kehitystyö jatkuu. 



Projektipäälliköt kaipaavat myös yhteistä hanketietopankkia, josta löytyisi tietoa 
Suomessa rahoitetuista luovien alojen kehittämishankkeista. Myös hankkeiden 
loppujulkaisuja olisi hyvä pohtia juurruttamisen näkökulmasta: voisiko julkaisun sijaan 
tuotos olla esimerkiksi oppimateriaalikäyttöön soveltuva video tai muu aineisto, pohtii 
Hellberg-Sågfors. 

Vielä riittää tehtävää 

Haastateltavien mukaan luovien alojen kehittämisohjelmalla on ollut tärkeä merkitys 
alan herättelemisessä. Kaikki ovat kuitenkin yhtä mieltä siitä, että tulevaisuudessa 
tulisi kiinnittää huomiota luovan osaamisen merkitysten ja mahdollisuuksien 
tunnetuksi tekemiseen yhteiskunnassa laajemminkin. 

”Miksi edes puhutaan luovista aloista, luovuuttahan on kaikilla toimialoilla. Luovien 
alojen kehittäminen on ihan turhaan lokeroitu, tulevaisuudessa tätä kehittämistyötä 
voitaisiin tehdä monialaisemmin”, Katri Malte-Colliader toteaa. 

Monialaisemman yhteistyön edistämiseksi haastateltavat näkevät, että erityisesti 
luovien alojen välittäjäporrasta sekä yrityspalveluverkostoa tulisi entisestään 
vahvistaa. Huomiota tulisi kiinnittää paitsi välittäjien ja luovan alan taiteilijoiden ja 
tekijöiden, myös eri alojen väliseen yhteistyöhön”, Nea Leo vahvistaa. 

Haastava yhteiskunnallinen ja taloudellinen tilanne mietityttää haastateltavia. Vaikea 
tilanne voi kuitenkin olla myös mahdollisuus, väittää tutkija Mervi Rajahonka. Mikäli 
luovilla aloilla pystytään tarjoamaan ratkaisuja isoihin yhteiskunnallisiin ongelmiin, 
silloin ollaan ison äärellä:  

”Tulevaisuuden trendinä on arvopohjainen yrittäjyys, joka pyrkii vastaamaan 
yhteiskunnallisiin ongelmiin”, Rajahonka toteaa. Esimerkkinä hän mainitsee Pure 
waste -yrityksen, joka rouhii vaatteiden valmistuksessa syntyvästä leikkuujätteestä 
kuitua ja valmistaa siitä uudelleen kangasta.  

 

*Tieto perustuu TAIVEX²-työvaihto-ohjelman osallistujille teetettyyn kyselyyn. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimasta valtakunnallisesta Luovien alojen 
yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelmasta on rahoitettu yli 
20 hanketta vuosina 2007–2014. Hankkeiden tavoitteena on ollut edistää luovien 
alojen toimijoiden osaamista ja yhteistyötä sekä tuottaa uudenlaisia toimintamalleja 
luovien alojen kasvun ja kansainvälistymisen tueksi. Kehittämisohjelman rahoittavana 
viranomaisena on toiminut Hämeen ELY-keskus. 
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1. Johdanto 

 

Tämän arvioinnin kohteena on ollut opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoima valtakunnallinen 

Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelma (2007-2013). 

Valtakunnalliset kehittämisohjelmat ovat olleet ohjelmakaudella 2007-2013 ensimmäistä kertaa 

toteutettuja strategioihin pohjautuvia laajoja kehittämiskokonaisuuksia. Niitä on ollut yli 30 ja ne 

on toteutettu ohjelmista rahoitettaviksi valittujen hankkeiden kautta. Luovien alojen 

yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelmasta on rahoitettu 42 hanketta, 

joiden tavoitteena on ollut edistää luovien alojen toimijoiden osaamista ja yhteistyötä sekä 

tuottaa uudenlaisia toimintamalleja luovien alojen kasvun ja kansainvälistymisen tueksi. Koko 

kehittämisohjelman rahoitus (EU ja valtio) on ollut noin 15,8 miljoonaa euroa. Lisäksi ohjelmaan 

on saatu rahoitusta kunnilta ja yksityisiltä tahoilta. Ohjelman toteutusalueena on ollut koko 

Suomi lukuun ottamatta Ahvenanmaata ja Itä-Suomea. Kehittämisohjelma on kuulunut Manner-

Suomen ESR1-ohjelman 2007-2013 toimintalinjaan 1, Työorganisaatioiden, työssäolevan 

työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen. Kehittämisohjelmassa 

rahoittavana viranomaisena on toiminut Hämeen ELY-keskus2 (vuoden 2009 loppuun asti Etelä-

Suomen lääninhallitus). Kehittämisohjelmalla on ollut koordinaatiohanke, Luova Suomi, jonka 

tehtävänä on ollut tukea rahoitettuja hankkeita, levittää syntyneitä parhaita käytäntöjä sekä 

tuottaa toimialaa palvelevaa ennakointi- ja tutkimustietoa3. 

                                                
1 ESR on lyhenne sanoista Euroopan sosiaalirahasto. Euroopan sosiaalirahaston ESR-ohjelmasta 
tuetaan työllisyyttä ja osaamista edistäviä hankkeita. Rahoituksella tuetaan heikoimmassa asemassa 
olevia ryhmiä ja edistetään tasa-arvoisuutta. Lisätietoa rakennerahastot.fi sivustolta www.  
2 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 
3 Manner-Suomen ESR-ohjelma 2007 – 2013, Valtakunnalliset kehittämisohjelmat, Raportti 30.4.2011 

https://www.rakennerahastot.fi/mita-rakennerahastot-ovat#.VUjSNabtV11
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1.1. Arvioinnin tausta ja tavoitteet  

Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelmalla on pyritty 

vastaamaan yhteiskunnassa ja alan toimintaympäristössä, väestörakenteessa, taloudessa ja 

tuotannon rakenteissa meneillään oleviin muutoksiin. Suurin osa luovien alojen yrityksistä on 

pieniä, pääosin yksinyrittäjiä ja ammatinharjoittajia. Tavoitteena on ollut näiden yrittäjien 

liiketoimintaosaamisen ja yrittäjyystaitojen kehittäminen. Kehittämisohjelman kautta on haluttu 

vakiinnuttaa sekä saada aikaan kasvua ja jatkuvuutta luovien alojen yritystoiminnalle, lisätä alan 

työllisyyttä sekä vahvistaa näiden alojen kansainvälistymistä, kulttuurivientiä ja -yrittäjyyttä. 

Ohjelman avulla on myös pyritty vahvistamaan muiden toimialojen kilpailukykyä. Erityisesti 

tavoitteena on ollut luovien alojen tuotekehitys- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen, 

liiketoiminta- ja yrittäjäosaamisen vahvistaminen ja tuottaja- ja manageritaitojen edistäminen 

sekä alojen toimintaympäristön ennakointiin liittyvien kysymysten analysointi ja alan tietopohjan 

syventäminen.  

 

Tämän arvioinnin tavoitteena on ollut tuottaa tietoa kehittämisohjelmakokonaisuuden 

tavoitteiden toteutumisesta, tuloksista, vaikutuksista ja vaikuttavuudesta sekä toteutuksen 

haasteista ja hyvistä käytännöistä sekä projekti- että ohjelmatasolla. Tavoitteiden toteutumista 

on arvioitu suhteessa kehittämisohjelman tavoitteisiin ja yksittäisten hankkeiden asettamiin 

tavoitteisiin. Keskeisiä teemoja arvioinnissa ovat olleet muun muassa  

• kehittämisohjelmassa tunnistetut luovien alojen yritystoiminnan kehittämisen haasteet ja 

se miten ohjelma on kyennyt vastaamaan näihin haasteisiin  

• ohjelman onnistuminen suhteessa tavoitteisiin 

• ohjelman toteutuksen onnistuneisuus ja erityisesti, miten toteutus on tukenut ohjelman ja 

hankkeiden tavoitteiden saavuttamista  

• ohjelman tulokset ja vaikutukset, laadullinen ja määrällinen lisäarvo  

• ohjelman hankkeiden onnistuneisuus suhteessa niissä asetettuihin tavoitteisiin sekä 

hankkeiden tulokset ja vaikutukset 

• ohjelmassa ja hankkeissa kehitetyt hyvät käytännöt ja / tai toimintamallit sekä niiden 

pysyvyys. 
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1.2. Menetelmät ja aineistot  

Arviointityössä on käytetty monipuolista aineistoa. Pääasiallisina arvioinnin aineistoina on 

käytetty   

• haastatteluja (yhteensä 35 haastattelua), joiden kohderyhminä ovat olleet 

kehittämisohjelmatiimin jäsenet (8 henkilöä), projektipäälliköt (14 henkilöä; 15 hanketta 

ja 2 osatoteuttajaa) sekä hankkeisiin osallistuneet (11 henkilöä). Haastattelut tehtiin 

pääosin vuonna 2012.  

• kyselyjä, joiden kohderyhminä ovat olleet ohjelman hankkeisiin osallistuneet (ns. 

kohderyhmäkysely) sekä sidosryhmät, kehittämisohjelmatiimi ja ohjausryhmä (ns. 

sidosryhmäkysely). Kyselyt tehtiin pääosin vuonna 2012 ja kyselyvastauksia saatiin 

yhteensä noin 100 henkilöltä. 

• kirjallista materiaalia, mukaan lukien opetus- ja kulttuuriministeriön ja työ- ja 

elinkeinoministeriön teettämät luovia aloja koskevat raportit ja selvitykset sekä 

kehittämisohjelman tuottama materiaali, esimerkiksi ohjausryhmän kokouspöytäkirjat, ja 

hankkeiden tuottamat aineistot (muun muassa projektihakemukset, indikaattoritiedot 

sekä väli- ja loppuraportit EURA-tietokannasta4, muut raportit, hankkeiden nettisivut). 

Kirjallista materiaalia käytiin läpi koko arviointityön ajan, mutta tämän raportin liitteessä A 

olevat hankekuvaukset tehtiin kirjallisen materiaalin pohjalta pääosin kesällä 2012. 

• arviointiaineistoa täydennettiin ohjelmassa vuosina 2013 ja 2014 alkaneiden uusien 

hankkeiden (ks. liite B) läpikäynnillä talvella 2014-2015. Tämä arvioinnin työvaihe tehtiin 

pääasiassa kirjalliseen materiaaliin pohjautuen. Tässä vaiheessa käytiin läpi jonkin 

verran myös uutta materiaalia muun muassa aiemmin päättyneistä hankkeista sekä 

päivitettiin ja tarkennettiin raporttiluonnosta. 

 

Lisäksi arviointityössä on hyödynnetty Innovative&creative cities and people SUMMITin (Porvoo 

huhtikuu 2012) yhteydessä järjestetystä luovien alojen ennakointityöpajasta sekä Luovan 

Suomen järjestämiltä projektitapaamisilta kertynyttä aineistoa. 

1.3. Raportin rakenne  

Tämän raportin rakenne on seuraava: Tässä ensimmäisessä luvussa esitellään arviointityön 

taustaa. Toisessa luvussa käydään läpi lyhyesti luovien alojen ja toimintaympäristön haasteita, 

                                                
4 EURA 2007 on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) 
ohjelmakaudella 2007-2013 osarahoittamien projektien hallinnointiin tarkoitettu selainpohjainen 
tietojärjestelmä. Järjestelmällä hoidetaan mm. projektihakemusten, projektipäätösten, 
maksatushakemusten, seurantalomakkeiden ja loppuraporttien toimittaminen ja hallinnointi sekä 
rakennerahastotoiminnan toteutumista kuvaavien raportointitietojen tuottaminen sekä kansallisiin 
tarkoituksiin että Euroopan komissiolle. Rakennerahastotietopalvelu taas on ohjelmakauden 2007-2013 
rakennerahasto-ohjelmien hallintoviranomaisena toimivan työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä internet-
pohjainen palvelu, jonka välityksellä voi hakea tietoa Suomessa ohjelmakaudella 2007 - 2013 
toteutettavista EAKR- ja ESR-projekteista, lisätietoa www.eura2007.fi.  
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joihin kehittämisohjelma on osaltaan pyrkinyt vastaamaan. Kolmannessa luvussa esitetään 

kehittämisohjelmakokonaisuuden arviointi. Tähän liittyviä aiheita ovat muun muassa ohjelman 

lähtökohdat, painopisteet ja strateginen relevanssi, toteutuksen onnistuneisuus sekä 

ohjelmatason tulokset ja vaikutukset. Neljäs luku keskittyy projektitason arviointiin ja siinä 

käydään läpi hankkeiden toteutusta, tuloksia ja vaikutuksia sekä hankkeissa kehitettyjä hyviä 

käytäntöjä. Viidennessä luvussa esitetään arvioinnin yhteenveto, johtopäätökset ja suositukset. 

Raportin liitteessä on tiivistetyt hankekuvaukset kehittämisohjelman projekteista.  

 

Arviointi on tehty Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskuksessa vuosina 2011-

2015. Raportin kirjoitusvastuu on jakautunut siten, että KTM Pinja Raitasuo on pääosin 

kirjoittanut raportin liitteessä olevat hankekuvaukset (vuosina 2008-2012 alkaneista 

projekteista). Muilta osin arvioinnin ja raportin on laatinut KTT, DI, OTK Mervi Rajahonka.  

1.4. Arviointityön haasteita 

Arviointityössä on joukko haasteita. Osa niistä koskee yleisesti kaikkia arviointitoimeksiantoja ja 

osa liittyy kunkin arvioinnin erityispiirteisiin. Yleisiä haasteita arviointityössä ovat muun muassa 

erityyppisten tulosten ja vaikutusten mittaaminen ja yhteismitallistaminen, vaikutusten ajallisen 

ulottuvuuden huomiointi (vaikutusten pysyvyys ja hitaus, esimerkiksi työllistyminen tai yrityksen 

perustaminen voivat realisoitua vasta viiveellä), muiden vaikuttavien tekijöiden kontrollointi ja 

toiminnan erillisvaikutusten erottaminen (esimerkiksi mikä merkitys toiminnalla on ollut henkilön 

työllistymiseen tai yrityksen perustamiseen ja mikä on ollut muiden tekijöiden vaikutusta). Myös 

sen arviointi saattaa olla haastavaa, olisivatko vaikutukset toteutuneet ilman arvioitavaa 

toimintaa.  

 

Luovien alojen kehittämisohjelman arvioinnissa on ollut joukko erityishaasteita, jotka liittyvät 

arvioitavaan toimintaan sekä luoviin aloihin, niiden kehitysvaiheeseen ja toimintaympäristöön. 

Jo luovien alojen määrittely ja tilastointi on monella tapaa haasteellista5. Erityispiirteenä luovilla 

aloilla niiden nykyisessä kehitysvaiheessa on, että laadulliset muutokset ovat usein tärkeämpiä 

kuin indikaattoreiden kautta näkyvät määrälliset muutokset. Laadulliset muutokset, esimerkiksi 

rakenteiden ja verkostojen kehittyminen ja yritysten kehittämät uudet tuotteet ja palvelut eivät 

suoraan näy indikaattoritiedoissa. Lisäksi luovien alojen yrittäjyyden monimuotoisuudesta 

johtuen edes luovilla aloilla perustettujen yritysten lukumäärä ei kerro koko totuutta, koska 

luovilla aloilla merkittäviä yrittäjyyden muotoja ovat osuuskunnat sekä freelancer-, osa-

aikayrittäjyys jne. Lisäksi alalla toimii paljon myös yhdistyksiä. 

                                                
5 Metsä-Tokila 2013; Ramboll 2013; Peltola, Ollila ja Metsä-Tokila 2014.  
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Luovat alat ovat myös keskenään hyvin erilaisia. Toimialoilla, joilla talouden perusmekanismit 

ovat jo valmiina – siis luovilla teollisuustoimialoilla – yhteiskunnan tuen panos-tuotos-suhde on 

parempi. Sen sijaan luovien kulttuuritoimialojen vaikutusmekanismit ovat välillisen hyödyn 

mekanismeja ja haasteena on, miten esimerkiksi näiden alojen toiminnan vaikutuksia 

perinteisten toimialojen kilpailukykyyn arvioidaan. Tällaisten vaikutusten todentamisen mittareita 

on vähän ja muutenkin ”välillisen hyödyn, oli se sitten yhteiskunnallista, taloudellista tai 

kulttuurista, arvioinnin menetelmät ovat Suomessa vielä hyvin kehittymättömät”.6 

Erityishaasteena on ollut myös EURA 2007- eli EU:n Rakennerahastojen hallintajärjestelmään 

hankkeista koottavat indikaattoritiedot. Ne ovat määrällisiä eivätkä mittaa hankkeiden laatua ja 

sisältöä.   

  

                                                
6 Lukkari (toim), 2011. 

Ihmisten oppimista tai rakenteiden kehittämistä ei voi raportoida Euraan. 
 

Paikallista pöhinää on vaikea raportoida 
 

Jos yrityksen toiminta on laajentunut, se on merkittävämpi kuin jos joku 
perustaa uuden yrityksen. 

 
Epäonnistuminenkin voi olla onnistumista; Osa huomasi, että heistä ei ole 

yrittäjiksi. 

” 
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2. Toimintaympäristö ja alan erityispiirteet  

 

Luovat alat ovat olleet taloudessamme harvoja kasvualoja ja luovien alojen liikevaihto on 

kasvanut Suomessa koko 2000-luvun lukuun ottamatta vuosia 2008-2010. Luovien alojen 

kasvun arvioidaan myös jatkuvan tulevina vuosina viime vuosien talouden epävarmuudesta 

huolimatta. Luovia aloja on kuitenkin vaikea määritellä ja luovien alojen tilastointikin hakee vielä 

muotoaan. Esimerkiksi Tilastokeskuksen TOL-luokitus ei kovin hyvin kuvaa luovien alojen 

todellisuutta. Tästä syystä luovien alojen kehityksen seuranta on haasteellista. 

Kehittämisohjelman koordinaatiohanke, Luova Suomi, ja työ- ja elinkeinoministeriön Luovan 

talouden strateginen hanke tuottivat yhteistyössä Fact Sheets -julkaisun, johon koottiin luovien 

alojen perustietoa ja tunnuslukuja.7 Järjestyksessään toisen Luovien alojen toimialaraportin8 

mukaan luovilla aloilla toimii reilu 43 500 henkilöä yhteensä noin 12 000 toimipaikassa, joiden 

yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 6,6 miljardia euroa. Toimiala kuuluu niihin aloihin, jotka ovat 

pystyneet toipumaan nk. finanssikriisistä. Ohjelmistoalan merkitys tässä kokonaisuudessa on 

merkittävä – se työllistää yli puolet eli yhteensä noin 26 000 henkilöä. Lisäksi toiminta luovilla 

aloilla on maantieteellisesti keskittynyttä: noin kolme neljäsosaa alan liikevaihdosta tulee 

Uudeltamaalta ja Uudenmaan osuus henkilöstöstäkin on yli 50 prosenttia. Uudellamaalla luovan 

alan yrityksiä on kuusi jokaista sataa yritystä kohden, kun koko maan keskiarvo on 3,2 luovan 

alan yritystä sataa yritystä kohden.9  

 

                                                
7 Luovuudesta kasvua ja uudistumista, 2012.  
8 Peltola, Ollila ja Metsä-Tokila, 2014. 
9 Peltola, Ollila ja Metsä-Tokila, 2014. 
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Kansantaloudessa luovat alat ja osaaminen voivat vaikuttaa kolmella tavalla: synnyttämällä 

uutta itsenäistä liiketoimintaa, auttamalla muita toimialoja parantamaan tuotteitaan ja 

palveluitaan tai lisäämällä talouden kilpailukykyä10. Luovien alojen yrittäjyyden toivotaan 

lisäävän perinteisten alojen kilpailukykyä ja siten myös koko Suomen kansantalouden 

kilpailukykyä, jopa niin, että ”…luovia toimialoja on kaavailtu paikkaamaan mm. 

metsäteollisuuden, laivanrakennuksen ja nyttemmin myös Nokian ja sen alihankkijoiden 

jättämää aukkoa kansantaloudessa”11. Luovilla aloilla on myös merkittävä työllistämispotentiaali: 

ne ovat työvoimaintensiivisiä ja työllistämisen kerrannaisvaikutukset ovat merkittäviä, koska 

näiden alojen tuotanto- ja jakeluprosessit ovat pitkiä ja hyödyntävät muita toimialoja.  

 

Kuva  1. Luovalla alalla toimivien yritysten, toimipaikkojen, liikevaihdon ja henkilöstön kehitys vuosina 
2007–2012 (vuosi 2007 = 100) (lähde: Peltola, Ollila ja Metsä-Tokila, 2014). 

 

2.1. Luovien alojen määrittelyä ja erityispiirteitä  

Luovat alat on käsitteenä vakiintunut kielenkäyttöön viime vuosina. Kuitenkin luovien alojen 

määrittelyssä on edelleen haasteita. Usein luovista aloista puhutaan ”tekijänoikeusaloina”.12 On 

katsottu, että luovat alat eroavat muista aloista siinä suhteessa, että toiminta luovilla aloilla 

synnyttää aineetonta arvoa, esimerkiksi tuotemerkkejä, patentteja ja tekijänoikeuksia, ja luovilla 

aloilla nimenomaan luovuus ja mielikuvitus synnyttävät tuotteita ja palveluita.13 Luovien alojen 

sukulaiskäsite on luova talous. Luovalla taloudella tarkoitetaan luovan osaamisen ja luovien 

                                                
10 Peltola, Ollila ja Metsä-Tokila, 2014. 
11Lukkari (toim), 2011. 
12 Ramboll 2013. 
13 Metsä-Tokila 2013. 
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alojen koko kansantalouteen synnyttämää taloudellista lisäarvoa. Luova talous syntyy, kun 

luovien alojen osaaminen ja liiketoiminta sulautuu osaksi muita teollisuus- ja palvelutoimialoja.14  

 

Kehittämisohjelman kuvauksessa15 luovat alat määriteltiin löyhästi siten, että luoviin aloihin 

katsottiin kuuluvan muun muassa kulttuuri- ja elämyspalveluiden toimialoja, kuten muotoilu, 

graafisen alan toiminta, arkkitehtuuri, elokuva- ja tv-tuotanto sekä jakelu, digitaalinen 

sisältötuotanto, musiikin ja äänitteiden tuotanto, kirjojen tuotanto ja jakelu, esittävä taide, 

kuvataide sekä kulttuurin ohjelmapalvelu- ja tapahtumatuotanto. Useat nykyiset suomalaiset 

määrittelyt – niin myös kehittämisohjelmassa myöhemmin käytetty ja muun muassa 

kehittämisohjelmaa koordinoivan Luovan Suomen www-sivuilla esitetty määrittely – pohjautuvat 

pitkälti Luovien alojen yrittäjyyden kehittämisstrategian 201516 määrittelyyn, jossa luovien alojen 

alatoimialat on määritelty yrittäjyyden näkökulmasta: animaatiotuotanto, arkkitehtipalvelut, 

elokuva- ja tv-tuotanto, kuvataide ja taidegalleriat, käsityö, liikunta- ja elämyspalvelut, mainonta 

ja markkinointiviestintä, muotoilupalvelut, musiikki ja ohjelmapalvelut, peliala, radio- ja 

äänituotanto, taide- ja antiikkikauppa, tanssi ja teatteri ja viestintäala. Tässäkin määrittelyssä 

todettiin, että se on avoin. Määrittelyjen tarkentaminen on tarpeen, kun pyritään mitattavuuteen 

ja vertailtavuuteen, erityisesti tarkemman tilastoinnin mahdollistamiseen. Ensimmäisessä 

luovien alojen toimialaraportissa17 luoviin aloihin on luettu 43 Tilastokeskuksen ns. TOL-

luokkaa18.  

 

Luovia aloja voidaan myös luokitella ja ryhmitellä eri tavoin. Luova raha -julkaisussa19 alat on 

jaettu luovaan teollisuuteen ja luovaan kulttuuritoimialaan, joista teollisuudessa muun muassa 

tuotteen ja tuotannon monistettavuus ja skaalautuvuus ovat hyviä ja jakelu- ja 

markkinointikanavat ovat olemassa. Luovat alat voidaan jakaa myös esimerkiksi monistettaviin 

tuotteisiin perustuviin toimialoihin (televisiotuotanto, kirjallisuus, peliala jne.), 

palveluliiketoiminta-aloihin (markkinointiviestintä, elämysteollisuus jne.) sekä taide- ja 

kulttuurialoihin20. 

 

Valtioneuvoston periaatepäätöksessä aineettoman arvonluonnin kehittämisohjelmasta (2014) 

arvonmuodostusta luovilla aloilla on kuvattu seuraavan kuvan avulla. Periaatepäätöksessä 

luovasta osaamisesta ja luovista aloista lähtevä liiketoiminta jaetaan yritystoiminnan 

                                                
14 TEM/ Luova talous; Luovien alojen yrittäjyyden kehittämisstrategia 2015, Kauppa- ja 
teollisuusministeriö 2007; Tarjanne et al. 2011.   
15 Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelma. 
16 Kauppa- ja teollisuusministeriö, Julkaisuja 10/2007. 
17 Metsä-Tokila 2013. 
18 Järjestyksessään toisessa toimialaraportissa (Peltola, Ollila, Metsä-Tokila, 2014) puolestaan mainitaan, 
että toimialojen tilastomäärittelyjä laajasti tarkastellen luoviin aloihin kuuluu ainakin 33 TOL-luokituksen 
toimialaa, mutta raportissa keskitytään pääosin 12 toimialaluokkaan. 
19 Lukkari (toim), 2011. 
20 Ramboll 2013. 
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kehittämisen näkökulmasta kolmeen ryhmään: mediaan, palveluihin sekä taiteeseen ja 

kulttuuriin. Median ryhmä kattaa monistettavat tuotteet, joiden jakelukanavat ovat pääosin 

digitaalisessa ympäristössä. Liiketoiminta mediayrityksissä voi olla kansainvälistä 

kasvuyritystoimintaa. Palvelujen ryhmä kattaa luovan osaamisen hyödyntämisen muilla 

toimialoilla, joilla se luo asiakkaalleen lisäarvoa ja kilpailukykyä. Taide ja kulttuuri kattavat 

liiketoiminnan, jolla on ensisijaisesti aluetaloudellinen merkitys.21 Median ryhmään kuuluvat 

muun muassa musiikki, radio, televisio, kirjat, lehdet ja pelit. Palveluihin kuuluvat muotoilu, 

arkkitehtuuri, muoti, mainonta, kulttuurin hyvinvointituotteet, luovat metodit työelämässä jne. 

Taiteen ja kulttuurin kenttään kuuluvat muun muassa festivaalit, esittävä taide, käsi- ja 

taideteollisuus museot ja kuvataide. Periaatepäätöksessä muutosta aineettomaan arvonluontiin 

kuvataan niin, että työvoiman, pääoman ja tuotantovälineiden lisäksi näyttää muodostunen 

neljäs tuotannontekijä, joka koostuu tiedosta, osaamisesta, luovuudesta, verkostoista ja 

merkityksistä. Tämän neljännen tuotannontekijän merkitys kasvaa jatkuvasti.  

 

Kuva  2. Arvonmuodostus luovassa taloudessa (lähde: Valtioneuvoston periaatepäätös aineettoman 
arvonluonnin kehittämisohjelmasta, 2014). 

 

                                                
21 Voidaan perustellusti kysyä, onko tämäkin jaottelu liian karsinoiva. Esimerkiksi taiteesta ja kulttuurista 
lähtevä liiketoiminta voi olla globaalia ja se voi käyttää digitaalisia ympäristöjä hyväkseen muilla tavoin 
kuin monistettavien tuotteiden kautta. Esimerkiksi JOHDE-hankkeessa todettiin, että tapahtuma- ja 
festivaalikenttä on muuttunut verkostotalouden aikakaudella globaaliksi. Palvelut taas ovat usein 
”näkymättömiä”, koska silloin kun luovaa osaamista käytetään muilla toimialoilla tehokkaasti, se 
integroituu osaksi muita toimialoja.  
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Luovat alat ja luovien alojen yritykset ovat keskenään hyvin erilaisia, joten yleistyksiä on 

hankala tehdä. Joitakin tyypillisiä piirteitä voidaan kuitenkin varovasti luetella. Tämän arvioinnin 

aineiston pohjalta on muodostunut kuva, että useissa luovien alojen yrityksissä ja usein luovilla 

aloilla, erityisesti taide- ja kulttuurialoilla, joille kehittämisohjelma pääosin kohdentui,   

• kasvua ja onnistumista mitataan laadulla eikä määrällä – taloudelliset tavoitteet eivät ole 

niin tärkeitä kuin itsensä toteuttamisen tavoite ja esteettiset arvot  

• osaaminen on henkilöitynyt, minkä vuoksi toiminnan skaalaaminen on haasteellista  

• perinteinen yrittäjyyden käsite ei päde, vaan yrittäjyydellä on monia muotoja: freelancer-, 

osa-aika-, sivutoimi-, osuuskuntayrittäjyys jne.22  

• alan rahoitusmallit, arvomaailma ja asenteet eivät tue työllistymistä yrittäjänä eivätkä 

ainakaan kasvuyrittäjyyttä 

• tuotekehitys ja tuotteistaminen koetaan mahdottomaksi ja myynti ja markkinointi 

hankalaksi tai jopa vastenmieliseksi; vähintään ajatellaan, että hyvä asia myy itsensä, 

eikä myyntiä tai markkinointia tarvita (tämä piirre on yhteinen teknologiayrittäjyyden 

kanssa!) 

• tulot saadaan monista lähteistä ja toimeentulo on sirpaleista (”portfoliotoimeentulo/-

yrittäjyys”), kun työttömyysjaksot lomittuvat työnteon ja/tai yrittäjyyden kanssa ja 

vajaatyöllisyys on suurempi ongelma kuin täystyöttömyys; yhteiskunnan nykyiset 

rakenteet eivät tue tällaista työllistymistä tai yrittäjyyttä23 

• toimialarakenteet ovat epätäydellisiä: välittäjiä tai muita avaintoimijoita puuttuu, 

toimijoiden rooleja ei ymmärretä, alihankkijoita on haasteellista löytää jne. 

• asiakkaat ovat yleensä omaa yritystä suurempia yrityksiä tai julkisia toimijoita, mikä on 

pienyrittäjälle haasteellista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
22 Metsä-Tokila (2013) toteaa jopa, että luovan talouden perusta on uudenlaisessa yrittäjyydessä ja 
yrittäjyyden organisoitumistavoissa. Peltola, Ollila ja Metsä-Tokila (2014) toteavat, että oman mausteensa 
luovien alojen yrittäjämäiseen toimintaan tuo laskutusosuuskuntatoiminta, ”kevytyrittäjyys”, joka oikeuttaa 
soviteltuun päivärahaan, koska varsinaista yrittäjästatusta ei synny. 
23 Mm. työllisyystilastoihin rekisteröidään päätoimet, joten toimeentulon sirpaleisuus ei niistä tule kovin 
hyvin esille.  
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Perinteisesti taide- ja kulttuurialoja on Suomessa rahoitettu julkisilla tuilla (OKM, 

taidetoimikunnat jne.) sekä yleishyödyllisten yhteisöjen, kuten yksityisten säätiöiden, jakamilla 

avustuksilla24. Julkisen talouden rakennemuutostarpeen vuoksi julkisen tuen merkitys tulee 

tulevina vuosina vähentymään ja tästäkin syystä näille aloilla on löydettävä uusia 

rahoituslähteitä, muun muassa yritystoimintaa. Uusi nouseva trendi Suomessakin on 

joukkorahoitus (crowdfunding)25. 

 

Luovien alojen erityispiirteet ovat kuitenkin osin häviämässä ja näiden alojen yrittäjyys lähenee 

muuta yrittäjyyttä. Tämä johtuu osittain siitä, että yrittäjyys käsitteenä on laajentumassa siten, 

että aiemmin vain luoville aloille tyypillinen muiden kuin taloudellisten tavoitteiden korostaminen 

on tullut tutuksi myös muussa yritystoiminnassa – uudenlaista yrittäjyyttä syntyy erityisesti 

ekologiseen, yhteiskunnalliseen ja sosiaaliseen liiketoimintaan. Toisaalta luoviin aloihin sisältyy 

myös aloja, joilla on tyypillisesti nopeasti kasvavia ja kansainvälistyviä yrityksiä. Luova raha 

                                                
24 Martikainen et al., 2001. 
25 Lukkari (toim), 2011; ks. esim. mesenaatti.me.  

Luova ala on hirvittävän laaja, esim. mainostoimistot ovat kauppamiehiä. 
Mutta on paljon muuta, murto-osa osaa markkinoida ja myydä. 

 
Apurahajärjestelmä on hankala ja suosii niitä, jotka ovat saaneet apurahaa 

aiemmin. Sitten monet joutuvat hemppamaukan tiskille myyjiksi. 
Yrittäjyys vaatii taiteilijalta omaa sisäistä arvokeskustelua. 

 
Vahvasti tulee vastaan myös arvot, ei voida mennä yksiselitteisesti 

liiketoiminnan perusprinsiipeillä, vaan tulee vastaan omat prinsiipit, mitä 
haluaa itse tehdä, ekologisuus, eettisyys, että haluttiin muutakin kuin rahan 

tahkoamista… 

” 

Nämä yritykset, jotka tässä toimii, ei välttämättä ole kasvuyrityksiä, vaan 
yhteiskunnallisia yrityksiä. Kasvu ja liikevoitto ei ole ensimmäinen tarkoitus. 

 
Nykytodellisuus on sitä, että jos on freelancer, joutuu myymään itseään. 
Kulttuuripuolen koulutukseen pitäisi tulla vahvaksi elementiksi yrittäjyys. 

 
Suurin osa on perustanut yrityksen, siksi kun on helpompi laskuttaa. Se on 

järjetön syy perustaa yritys – yrittäjäasenne puuttuu. 
Yrittäjä pelkää suurta tilausta: millä sen saa tehtyä, kun keittiönpöytä ei 

enää riitä. 
 

On hassua kysyä (kansainvälistymisestä) pieneltä yrittäjältä, koska ensin 
pitäisi tarjota tuotantoresursseja, ettei tarvitse ommella joka saumaa itse. 

” 
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-julkaisussa26 todetaan, että luovat teollisuustoimialat soveltuvat kuvaan, joka meillä on 

kasvukykyisestä elinkeinotoiminnasta. Niissä jakelukanavat, markkinat ja ansaintamallit ovat 

kehittyneitä. Sen sijaan luovilla kulttuuritoimialoilla ansaintamekanismit ja jakelukanavat ovat 

kehittymättömiä ja markkinat hajanaisia ja tämä rajoittaa näillä aloilla toimivien yritysten 

kasvumahdollisuuksia.  

 

Tätä arviointia varten tehdyssä kohderyhmäkyselyssä kysyttiin vastaajien mielipidettä luovien 

alojen yritysten kasvuhakuisuudesta ja kansainvälistymisen merkityksestä luovan alan 

yrityksille. Noin 45 prosenttia vastaajista piti luovan alan yrityksiä yhtä kasvuhakuisina27 kuin 

muutkin yritykset ja noin 70 prosenttia piti kansainvälistymistä tärkeänä luovan alan yrityksille.  

 

 
Kuva 3A. Luovia aloja koskevia väittämiä. Yritysten kasvuhakuisuus (lähde kohderyhmäkysely,  
N= 85). 28  

                                                
26 Lukkari (toim), 2011. 
27 Erittäin hyvä näkökohta oli myös yhden vastaajan huomautus, että kun kysytään, ovatko luovan alan 
yritykset yhtä kasvuhakuisia kuin muut yritykset, tähän jo sisältyy oletus, että ne eivät ole.  
28 Yritysten kasvuhakuisuudesta on tässä raportissa lisää keskustelua hanketason arvioinnin yhteydessä 
luvussa 4.  
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Näkisin että välittävän portaan pitäisi olla yrityksiä edes sosiaalisia 
yrityksiä. Ei tarvitsisi edes olla yrittäjä, tukena olisi yrittäjä, ja toisaalta ei 

menettäisi työttömyysturvan backupia. 
 

Sosiaaliedut on minimaaliset… jos on yritys katkolla tai on vähän tilauksia, 
on aika heikoilla. Toivoisin, että siinä tultaisiin vastaan, joku 

keskeytymisvakuutus tms. pitäisi olla. 
 

On hirveän hyviä esimerkkejä pienhankerahoituksesta, pari tuhatta euroa. 
 

Onko niin että rakenteet eivät tue naisten yrittäjyyttä? Riskit, esimerkiksi jos 

sairastuu tai jää yksinhuoltajaksi, koskevat naisia enemmän. 

” 
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Kuva 3B. Kansainvälistymisen merkitys (lähde kohderyhmäkysely, N= 81). 
 

2.2. Luovien alojen kehittämistarpeita 

Luovien alojen vahvuuksina on mainittu hyvä substanssiosaaminen ja tuotteet, alan 

dynaamisuus ja vetovoima sekä heikkouksina hajanaisuus, yritysten ja kotimarkkinoiden 

pienuus sekä jakelukanavien ja asiantuntijapalvelujen puutteet. Alojen mahdollisuuksia ovat 

globaalit markkinat, uudet jakelukanavat, monialaisuuden hyödyntäminen ja verkostoituminen 

sekä uhkia toimialarajojen jäykkyys, rahoituksen ja kehittämistoimien riittämättömyys ja 

toimimattomuus sekä se, ettei mahdollisuuksia ymmärretä29. 

 

Pk-yritysbarometriin 201330 vastanneiden luovien alojen yritysten tärkeimmät kehittämistarpeet 

ovat myynti ja markkinointi 44 prosentilla yrityksistä (35 prosentilla kaikista pk-yrityksistä), 

yhteistyö, verkottuminen ja alihankinta 12 prosentilla yrityksistä (13 prosentilla kaikista pk-

yrityksistä) sekä rahoitus, talous ja laskentatoimi 10 prosentilla yrityksistä (9 prosentilla kaikista 

pk-yrityksistä). Rahoituksen osalta yritykset kaipaavat erityisesti joustavia 

rahoitusinstrumentteja, jotka mahdollistaisivat tuotekehitysvaiheen jälkeisen konseptoinnin ja 

testaamisen markkinoilla. Pk-yritysbarometrin perusteella henkilöstön kehittäminen ja koulutus 

tuntuu olevan luovien alojen yrityksissä kohtuullisen hyvin hoidossa, koska vain 6 prosenttia 

luovien alojen yrityksistä pitää sitä tärkeimpänä kehittämistarpeenaan (13 prosenttia kaikista pk-

yrityksistä).31 

 

 

 

                                                
29 Metsä-Tokila, 2013; Luovien alojen kehittämisstrategia 2015. 
30 Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj, Työ- ja elinkeinoministeriö. 
31 Metsä-Tokila, 2013; Vuoden 2010 alusta TEM ja TEM Toimialapalvelu yhdistivät resurssinsa Suomen 
Yrittäjien ja Finnveran toteuttaman pk-yritysbarometrin kanssa, ja toisessa toimialaraportissa (Peltola, 
Ollila, Metsä-Tokila, 2014) on lisää vertailua luovien ja muiden alojen pk-yritystoiminnasta.  
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Kehittämistapoja pohdittaessa toisaalta on korostettu sitä, että luovien alojen kehittämisessä on 

lähtökohdaksi otettava se, että erilaisilla luovilla aloilla mekanismit ja dynamiikka ovat erilaisia. 

Tästä syystä kehittämistoimenpiteitä ei voi puristaa yhteen muottiin, vaan erilaisille luoville 

aloille tarvitaan erilaisia kehittämistoimenpiteitä.32 Toisaalta on painotettu, että esimerkiksi 

pelialan yritysten kehittämiseksi vuosien varrella tehdyt toimenpiteet tulisi analysoida ja 

mallintaa, jotta sitä kautta saataisiin hyviä kehitettäviä toimintamalleja muiden luovien alojen 

alatoimialojen kehittämiseksi33. 

 

Tässä arvioinnissa monet haastateltavat totesivat, että luovien alojen peruskoulutuksessa 

opiskelijoita ei riittävästi ohjata osaamisen tuotteistamiseen ja verkostojen hyödyntämiseen tai 

yrittäjyyteen. Toiselta suunnalta vaikuttaa se, että luovien alojen potentiaalia tai erityishaasteita 

ei useinkaan tunnisteta yrityspalveluissa tai täydennyskoulutuksessa. Esimerkiksi Ramboll 

Management Consultingin selvityksessä (2013) todetaan, että luovien alojen yritysten saama 

rahoitus Tekesiltä, Finnveralta ja ELY-keskuksilta vuonna 2011 on ollut 96 miljoonaa euroa, 

mutta tästä rahoituksesta noin 90 prosenttia on kohdistunut monistettaviin tuotteisiin perustuville 

aloille ja niissä erityisesti ohjelmistojen suunnitteluun ja valmistukseen. Samassa selvityksessä 

kysyttiin myös yritysten toiveita rahoituksen suhteen: tärkeimpänä nähtiin tuotekehitysprojektien 

rahoitusta, toiseksi tärkeimpänä rahoitusta konseptointiin ja pilotointiin ja kolmanneksi 

tärkeimpänä rahoitusta yrityksen alkuvaiheeseen. Palveluliiketoiminta-aloilla korostui myös 

mentorointi- ja konsultointiavun rahoitus.   

 

 

                                                
32 Lukkari (toim), 2011. 
33 Pekkarinen 2008. 

Luovan alan yrittäjän näkökulmasta on iso joukko tahoja, kenen pakeille 
ihminen voisi mennä. Toimijat ei tiedä (toisistaan), eivät ymmärrä ohjata 

ihmisiä. 
 

Voisi olla esimerkiksi taitelijoiden yritysneuvontapuhelin. 
Hankkeen alussa tuetaan uniikkituotteita ja toisessa päässä monistettavia, 

mutta välissä on alue, jossa ei saa mitään tukea. 

” 

Pieniä rahoittajia puuttuu. Pienille yrityksille Tekes on liian iso rahoittaja, 
Finprolle pieni luovan alan yritys on Iittala tai Marimekko 

 
Pienyrittäjyyttä tuetaan tällä hetkellä paljon, siihen saa rahallisia tukia, 

mutta haasteena ovat palvelualat – vaikka Tekesissä on palvelumoduuli, 
siitä huolimatta palveluun pitää yhdistää teknologiaa. 

” 
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3. Kehittämisohjelmakokonaisuuden arviointi  

 

Tässä luvussa esitellään aluksi kehittämisohjelman lähtökohtia ja tavoitteita. Sen jälkeen 

kuvataan ohjelman rahoituksen kohdentumista ja arvioidaan sen strategista osuvuutta. 

Kappaleessa käydään läpi myös ohjelman tuloksia, vaikutuksia ja lisäarvoa ohjelman 

kohderyhmälle, toimialalle, hanketoteuttajille sekä hallinnon toimijoille. Lopuksi arvioidaan 

ohjelman toteutuksen onnistuneisuutta – hyviä käytäntöjä ja haasteita. 

3.1. Ohjelman lähtökohdat ja tavoitteet  

Kehittämisohjelman tarvetta perusteltiin sillä34, että luovien alojen yritysten kehittämistoimia 

tarvitaan, koska yhteiskunnassa ja alan toimintaympäristössä, väestörakenteessa, taloudessa ja 

tuotannon rakenteissa on meneillään muutoksia ja luovien alojen toimintaympäristö on nopean 

ja voimakkaan rakennemuutoksen tilassa. Muutoksia aiheuttavat muun muassa teknologinen 

kehitys, erityisesti digitalisoituminen, tuotannon painopisteen siirtyminen aineellisesta 

aineettomaan sekä kansainvälistyminen ja markkinoiden globalisaatio. Muutostekijänä on myös 

väestön ikääntyminen. Nämä muutokset luovat uusia mahdollisuuksia, mutta toisaalta niiden 

hyödyntäminen edellyttää uutta osaamista.35  Toimintaympäristön rakennemuutos asettaa siten 

haasteita luovien alojen yritystoiminnan kehittämiselle ja kansainvälistämiselle. Haasteet liittyvät 

liiketoimintaosaamiseen ja ansaintamahdollisuuksiin. Näistä tärkeimmiksi nähtiin luovien 

toimialojen tuotekehityksen ja innovaatioiden edistäminen, liiketoimintamahdollisuuksien 

tunnistaminen ja tehokas hyödyntäminen, yritystoiminnan aloittaminen, kasvuyrittäjyyden ja 

                                                
34 Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelma.   
35 Luovasta taloudesta kestävään kasvuun ja hyvinvointiin (kehittämisohjelman esite). 
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kansainvälistä läpimurtoa tavoittelevien yritysten toiminnan edistäminen sekä 

yhteistyöverkostojen kehittäminen. Kehittämistoimia katsottiin myös vaikeuttavan puutteellinen 

tietopohja alojen yritystoiminnasta. Kehittämisohjelman perusteluissa todettiin myös, että yritys- 

ja vientitoimintaan kohdistetut kehittämistoimet eivät olleet saavuttaneet luovien alojen yrityksiä 

kovinkaan hyvin. Siitä syystä suomalaisten luovien alojen yrittäjien mahdollisuus hyödyntää 

globaaleja markkinoita edellytti määrätietoisia alan kehittämistoimia, muun muassa panostusta 

innovaatiotoimintaan, liiketoimintaosaamiseen ja markkinatuntemukseen, tukirakenteiden 

vahvistamiseen sekä kasvuyritysten toimintaedellytysten parantamiseen.  

 

Kehittämisohjelman tavoitteiksi määriteltiin luovien alojen tuotekehitys- ja innovaatiotoiminnan, 

liiketoiminta- ja yrittäjäosaamisen sekä tuottaja- ja manageritaitojen edistäminen sekä 

toimintaympäristön ennakointiin liittyvien kysymysten analysointi ja alan tietopohjan 

syventäminen.  

 

Luovien alojen kehittämistyöllä on perinteitä. Viime vuosikymmeninä luoville aloille 

suuntautuneita ohjelmia ja hankkeita on toteutettu ”rinta rinnan” muun muassa nykyisten 

opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ja työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) johdolla. 

Vuosituhannen vaihteessa silloisen kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) 

sisältötuotantoprojektin tavoitteena oli edistää infocom-klusterin ja sitä soveltaviin aloihin 

kuuluvien yritysten kehittymistä liiketaloudellisesti kannattaviksi ja kansainvälisiksi. Samaan 

aikaan opetusministeriö (OPM) johti kulttuuriteollisuustyöryhmää ja eri hallinnonaloista 

koostuvaa sisältötuotantotyöryhmää36. Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelmaa toteutettiin vuosina 

2003-2007 ja SILE – Sisältöliiketoiminnan kehittäminen -projekti toteutettiin KTM:n 

valtakunnallisena ESR-projektina vuosina 2004-2007. Opetusministeriöllä oli samaan aikaan 

käynnissä muun muassa audiovisuaalisen sisältötuotannon edistämisen hanke. Luovien alojen 

kehittämisessä myös ministeriöiden yhteistyöllä on perinteitä. Siten myös Luovien alojen 

yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelman idea syntyi silloisten kauppa- 

ja teollisuusministeriön ja opetusministeriön yhteistyönä valmisteltaessa uutta EU-

ohjelmakautta. 

 

Kehittämisohjelmaa valmisteltaessa ja sen painopiste- ja tavoitealueita muotoiltaessa 

tukeuduttiin useisiin luovien alojen selvityksiin, joita oli tehty sekä silloisten opetusministeriön 

että kauppa- ja teollisuusministeriön toimeksiannosta. Vuonna 2007 tehtiin laaja strategiatyö, 

Luovien alojen yrittäjyyden kehittämisstrategia 2015. Tähän strategiaprosessiin osallistui laajasti 

luovan alan toimijoita. Kehittämisstrategiassa lähtökohtina olivat EU:n Lissabonin strategia ja 

hallitusohjelma. Perusteluna strategian laatimiseen todettiin, että luovien alojen kehittämisen 

kenttä oli hajanainen. Strategiaprosessissa pyrittiin yhteisen tahtotilan määrittämiseen luovien 
                                                
36 Martikainen et al., 2001; Luovien alojen yritystoiminnan kehittäminen, 2006. 
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alojen yritysten kehittämiseksi. Strategiatyön pohjana käytettiin muun muassa opetusministeriön 

julkaisemaa Luovien alojen yritystoiminnan kehittäminen – Verkostomainen toimintamalli -

selvitystä (OPM Julkaisuja 2006:47) sekä kauppa- ja teollisuusministeriön teettämää selvitystä 

Luovien alojen yritystoiminnan hankkeet vuosina 2000–2006 (KTM Julkaisuja 4/2007). 

Yrittäjyyden kehittämisstrategian tavoitteiksi määriteltiin suotuisan toimintaympäristön luominen 

luovien alojen yrityksille sekä toimialan yritysten kehittäminen kannattavaa liiketoimintaa 

harjoittavaksi yhä kansainvälisemmäksi klusteriksi. Strategiassa korostettiin, että yrityksiin 

tarvitaan tuottaja- ja manageriosaamista sekä uudenlaisia yrittäjiä ja johtajia, jotka toimivat 

ammattitaitoisesti kansainvälisessä toimintaympäristössä. Lisäksi todettiin, että 

tuotekehitykseen tarvitaan uusia rahoitusmuotoja. Yrittäjyyden kehittämiseen määriteltiin 

strategiassa kolme kärkihanketta, jotka oli määrä toteuttaa vuoteen 2015 mennessä: Jalostamo-

konseptin tuotteistaminen ja laajentaminen, luovien alojen verkostojen ja koulutuksen 

kehittäminen (kasvu ja kansainvälistyminen) sekä monialaisten palveluinnovaatioiden ja 

konseptien luominen.  

 

Kuva 4. Luovien alojen yrittäjyyden kehittämisstrategian (KTM 2007) strategiakartta (yritysnäkökulma).  
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Yrittäjyyden kehittämisstrategiassa todettiin lisäksi, että Suomeen tarvitaan Luovien alojen 

Akatemia, koulutus- ja kehittämisohjelma, jonka tavoitteena on koota visionäärien ja 

huippuvetäjien joukko, joka vie luovien alojen yritystoiminnan kehittämistä eteenpäin ja toimii 

kansallisen koordinaation alaisuudessa. Koordinointi nähtiin tarpeelliseksi, koska Suomessa on 

paljon toimijoita luovien alojen yrittäjyyden ja yritysten kehittämisessä. Yrittäjyyden 

kehittämisstrategiassa koordinaatiohanke määriteltiin hallinnonalojen yhteiseksi. Sen tehtäviksi 

määriteltiin muun muassa selkeyttää eri toimijoiden välistä työnjakoa, jakaa tietoa, kartoittaa 

luovien alojen yritysten kehittämisen esteitä sekä edistää yrityspalveluiden ohjautumista luovien 

alojen yrityksille, seurata kärkihankkeita sekä kehittää kotimaisia ja kansainvälisiä verkostoja. 

Strategian toteuttaminen olisi siten prosessi, jossa alueelliset ja seudulliset strategiat yhdistyvät 

koordinaation kautta yhteisiin kansallisiin päämääriin. 

 

Luovien alojen yrittäjyyden kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelma sekä sen 

koordinaatiohanke, Luova Suomi, on ollut yrittäjyyden kehittämisstrategiassa määriteltyjen 

tavoitteiden toteuttajana keskeisessä asemassa. Kehittämisohjelman kautta on toteutettu 

hallituspolitiikkaa vahvistamalla luovaa taloutta ja edistämällä kulttuurivientiä sekä -yrittäjyyttä.37 

Luovien alojen yrittäjyyden kehittämisstrategian strategiakartalta opetusministeriö määriteltiin 

päävastuulliseksi tahoksi osaamisen vahvistamisen (johtamiskoulutus, tuottaja- ja 

manageriosaaminen) kehittämistoimenpiteiden sekä luovien alojen kasvun ja 

kansainvälistymisen kehittämisen kärkihankkeen osalta. Kehittämisohjelman aikana hankkeita 

peilattiin myös suhteessa kulttuuripolitiikan strategiaan38. Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa 

kulttuuripolitiikan toteuttamisesta, jonka yhtenä osana on luovan talouden ja kulttuuriyrittäjyyden 

edistäminen. 

  

                                                
37 Manner-Suomen ESR-ohjelma 2007 – 2013, Valtakunnalliset kehittämisohjelmat, Raportti 30.4.2011 
38 Kulttuuripolitiikan strategia 2020, OPM 2009. 
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Luovien alojen yrittäjyyden kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelman tavoitteena on 
ollut  
• tuotekehitys- ja innovaatiotoiminnan edistäminen 
• liiketoiminta- ja yrittäjäosaamisen vahvistaminen 
• tuottaja- ja manageritaitojen ja johtajuusosaamisen lisääminen. 
• luovien alojen toimintaympäristön ennakoinnin ja tietoperustan syventäminen. 
 
Perusteluja ja ohjelman toimenpiteitä tavoitealueittain39: 
1. Tuotekehitys- ja innovaatiotoiminnan edistäminen 
Ohjelman tavoitteena on vahvistaa luovien alojen toimijoiden, kuten alan mikro- ja pk-yritysten 
kasvumahdollisuuksia tuotekehitystoimintaa vahvistamalla ja siten parantaa myös näiden 
kansainvälistymistä globaalissa taloudessa. Tähän mennessä luovien alojen yrittäjillä on ollut 
niukasti mahdollisuuksia tuotekehitystoiminnan rahoittamiseen. Esimerkiksi opetusministeriön ja 
Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskuksen (AVEK) yhteistyöprojekti Digitaaliset Demot on 
rajoittunut vain pieneen osaan luovien alojen yritysten tuotekehitystoiminnan edistämistä. 
Tavoitteena on ohjelman toimenpiteillä vahvistaa luoviin aloihin kuuluvien yritysten 
tuotekehitysmahdollisuuksia. Tätä voidaan toteuttaa esimerkiksi yritysten toimintaedellytyksiä 
vahvistamalla ja edistämällä tuotannon uusiin teknologisiin alustoihin ja järjestelmiin tuotettujen 
sisältöjen ja palveluiden kehittämistä. Projektit voivat liittyä esimerkiksi digitaalisen 
sisältötuotannon, kulttuurin matkailullisen tuotteistamisen ja markkinoinnin kehittämiseen tai 
tuotekehitykseen, muotoilualan yritysten innovatiivisiin muotoilutuotteiden ja -palveluiden 
kehittämiseen sekä muiden luovien alojen yritysten tuotekehitykseen. 
2. Liiketoiminta- ja yrittäjäosaamisen vahvistaminen 
Luovien alojen yritykset ovat usein ammatinharjoittajia tai yksinyrittäjiä. Heidän 
ammattiosaamisensa on erittäin korkeatasoista, mikä johtuu taiteen alan koulutuksen hyvästä 
tasosta. Työllistymisen edellytyksenä on useassa tapauksessa oman yrityksen perustaminen. 
Substanssikoulutus ei sisällä riittävästi yrittäjyyteen valmentamista, tekijänoikeudellisen ja 
sopimusoikeudellisen osaamista eikä kansainvälistymis- ja vientivalmennusta.  
Ammatinharjoittajille ja yksinyrittäjille tulee antaa yrittäjyysvalmennusta ja liiketoiminnan 
kehittämistä niillä aloilla, missä mikroyrityksellä on kasvu- ja kansainvälistymismahdollisuuksia. 
Toimenpiteenä luovien alojen yrittäjille, yrittäjiksi aikoville ja ammatinharjoittajille tarjotaan 
räätälöityä valmennusta yrittäjätutkinnon suorittamiseen tai vastaavan tietotaidon hankkimiseen. 
Valmennuksen tulee ottaa huomioon yritysten ja luovien alojen liiketoiminnan erityisluonne. 
Toimenpide kattaa alkavien sekä pien- ja mikroyritysten neuvonta- ja kehittämispalvelut. 
Toimenpiteellä parannetaan yritysten kasvu- ja kilpailukykyä. 
3. Tuottaja- ja manageritaitojen lisääminen 
Luovien alojen yrityksissä tuotteet, teokset ja palvelut ovat usein työryhmien tai laajempien 
kollektiivien synnyttämiä. Yrityksen liiketoiminnan kehittämiseksi ja mahdollisen 
kasvupotentiaalin toteuttamiseksi tarvitaan tuottaja tai manageri myymään ja markkinoimaan 
tuotetta, teosta tai palvelua. Koska toimintaympäristö muuttuu nopeaan tahtiin, tarvitaan erityisiä 
toimenpiteitä ajantasaisen osaamisen varmistamiseksi yritykselle. Toimenpiteet sisältävät 
räätälöityjä yritysvalmennuskursseja, tuottaja- ja välittäjätahojen verkostoitumishankkeita, 
vientiorganisaatioiden (mm. vientirenkaat) ja kulttuuriviennin tukirakenteiden sekä 
kansainvälisen markkinoinnin ja promootion tukemista. 
4. Luovien alojen toimintaympäristömuutosten ennakointiin liittyvät kysymykset ja alan 
tietoperustan vahvistaminen 
Luovien alojen yritystoiminnan riittämätön tietoperusta vaikeuttaa toimintaympäristön 
muutostilanteessa ennakointiin perustuvaa alan kehittämistä. Tilastotietoja on vähän saatavissa 
erityisesti viennistä. Samoin markkina- ja asiakastutkimuksia on tehty vähän. Toimenpiteen 
tavoitteena on luovien alojen tietoperustan vahvistaminen ja kehittäminen. Toimenpiteellä 
kannustetaan luovien toimialojen välistä yhteistyötä sekä kansainvälisesti kilpailukykyisten ja 
innovatiivisten alue- ja toimialarajat ylittävien klusterimaisten verkostojen muodostamista. 

                                                
39 Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelma.   
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3.2. Ohjelman rahoituksen kohdentuminen  

Toimenpidealueittain tarkasteltuna kehittämisohjelman alussa rahoituksen painopiste on ollut 

liiketoiminta- ja yrittäjäosaamisen ja myöhemmässä vaiheessa tuotekehitys- ja 

innovaatiotoiminnan tukemisessa. Osasyynä tähän on varmasti ollut se, että tuotekehitys- ja 

innovaatiotoimintaan kohdistettiin suunnattuja hakuja ja sen tukemisessa painopistettä siirrettiin 

osaamisen edistämiseen. Toisaalta tätä voidaan pitää myös myönteisenä osoituksena toimialan 

kypsymisestä ohjelman aikana: yritystoiminta on vahvistunut ja tuotekehitys on päässyt alkuun. 

Tuotekehitys- ja innovaatiotoiminnan vahvistaminen tarvitsee kuitenkin vielä jatkossakin tukea.  

 

Kuva 5. Julkisen rahoituksen kohdentuminen toimenpidealueittain kehittämisohjelmassa  
(lähde: Hämeen ELY-keskuksen kehittämisohjelmaseuranta).40 

 
Kehittämisohjelma on onnistunut saavuttamaan erityyppiset luovat alat. Samalla on käyty 

keskustelua ja tehty rajauksia siitä, mitä aloja luoviin aloihin kuuluu. Ohjelman rahoitus on 

painottunut erityisesti perinteisen taide- ja kulttuurikentän toimijoille: vain alle viidennes 

rahoituksesta on kohdistunut av- ja digimedian ja loput perinteisen kentän (musiikki41, teatteri, 

käsityö ja muotoilu, kuvataide, kulttuurimatkailu) hankkeille. Ohjelma on kohdentunut siten 

onnistuneesti niille luoville aloille, joilla julkisesti rahoitettu tämäntyyppinen kehittämistoiminta on 

ollut uutta. Kehittämisohjelman rahoitus jakaantui ohjelman alussa aloittain tarkasteltuna 

tasaisesti, mutta myöhemmässä vaiheessa musiikki, av-ala ja digimedia, käsityö ja muotoilu 

sekä teatteri ovat vahvistaneet asemiaan suhteessa kuvataiteeseen ja kulttuurimatkailuun.  
                                                
40 Jaottelu on suuntaa-antava, koska hankkeiden ja koordinaation tavoitteiden ei useimmissa 
tapauksessa voi katsoa kohdentuvan vain yhteen mainituista tavoitteista. 
41 Tässä laskelmassa musiikkitoimiala on luettu kokonaan taiteen ja kulttuurin aloihin. Itse asiassa 
ohjelmassa rahoitettiin musiikkitoimialan hankkeita, jotka kohdistuivat monistettavia tuotteita tuottavaan 
eli ns. mediasektoriin (mm. välittäjävalmennus), palvelusektoriin (musiikkipedagogiikka) ja taiteen ja 
kulttuurin kenttään (mm. tapahtumatuotanto). Musiikkialaan suuntautunut rahoitus jakaantui suurin piirtein 
tasan mediasektorin ja taiteen ja kulttuurin kesken. Kun tämän ottaa huomioon, taiteen ja kulttuurin 
kenttään kohdistui noin puolet näihin kolmeen ryhmään luokiteltavissa olevasta hankerahoituksesta, 
mediasektoriin noin kolmasosa ja palvelusektoriin noin viidesosa. Ks. tarkemmin hankkeiden jaottelusta 
ryhmiin kohdasta 4.1.  
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Kuva 6. Myönnetty ja varattu julkinen tuki kulttuurialoittain (lähde: Hämeen ELY-keskuksen 
kehittämisohjelmaseuranta). 

 
Kun ohjelman rahoitusta tarkastellaan vuosittain alkaneiden hankkeiden mukaan, voidaan 

todeta, että kahtena ensimmäisenä vuotena sekä neljäntenä vuotena rahoitusta on myönnetty 

kunakin noin 4 miljoonaa, mutta vuosina 2010 ja 2012-2014 merkittävästi vähemmän. Erityisesti 

vuosina 2013 ja 2014 alkaneet hankkeet ovat olleet keskimäärin pieniä ja joukossa on ollut 

paljon ns. kertakorvaus- eli lump sum-hankkeita.  

 

Kuva 7. Kehittämisohjelmasta myönnetty rahoitus vuosittain (ko. vuosina alkaneet hankkeet / 
miljoonaa euroa) (lähde: EURA-tietokanta). 
 

Hankkeiden päätoteuttajista hyvin edustettuina ovat olleet yliopistot, kohtuullisen hyvin 

järjestökenttä, mutta varsinkin alkuvaiheessa hämmästyttävän huonosti ammattikorkeakoulut. 

Tämä saattaa johtua siitä, että ammattikorkeakoulut eivät ole nähneet mielekkääksi 

valtakunnallisten hankkeiden koordinaatiota, koska niiden tavoitteet ovat pääosin alueellisia.  
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Päätoteuttajan organisaatiomuoto 2008-2012 alkaneet 
hankkeet 

2013-2014 
alkaneet hankkeet 

Yhteensä 

Yliopisto 7 3 10 
Järjestö tai yhdistys 5 5 10 
Ammattikorkeakoulu 3 642 9 
Säätiö 3  3 
Yritys 3  3 
Ammatillinen oppilaitos 1  1 
Kunta 1 1 2 
Muu yhteisö 1 3 4 
  24 18 42 

Kuva 8. Päätoteuttajahankeorganisaation tyyppi (lähde: Kehittämisohjelman hankkeiden indikaattoritiedot, 
tilanne kesällä 2012). 

 
Päätoteuttajaorganisaatioiden mukaan luokiteltaessa nähdään, että eniten rahoitusta 

myönnettiin ohjelmasta muun muassa koordinoivaa hanketta vetäneelle Aalto-yliopistolle sekä 

Tampereen yliopiston Tutkivan teatterityön keskuksen ja Taideyliopiston Sibelius-Akatemian 

vetämille hankkeille. Näillä kaikilla oli useampi kuin yksi hanke ja myönnettyä rahoitusta noin 

1,5-3,0 miljoonaa. Lisäksi Rovaniemen Kehitys Oy:lle myönnettiin yli miljoona euroa 

yksittäiseen hankkeeseen. Kaikkiaan päätoteuttajina ohjelman 42 hankkeessa on ollut 26 eri 

organisaatiota43. Kehittämisohjelma on painottunut Etelä-Suomeen, mikä toisaalta on 

ymmärrettävää, koska luovan alan yritysten toiminta on painottunut Etelä-Suomeen. Toimintaa 

on kuitenkin saatu ulotettua myös muille alueille. Myös koordinaatiohanke pyrki osaltaan 

tukemaan kehittämistoimintaa alueilla osatoteuttajarakenteen kautta.44  

 

Valtaosassa kehittämisohjelman hankkeita on mukana ollut useita toimijoita. Hankkeet ovat siis 

verkottaneet toimijoita ja ohjelman tavoite laajoihin ylimaakunnallisiin ja valtakunnallisiin 

hankkeisiin on toteutunut hyvin. Kehittämistoimintaan on saatu mukaan täysin uusia toimijoita. 

Hankkeissa on ollut mukana myös useita alan järjestöjä. Järjestöjen kautta hankkeissa 

kehitetyillä toimintamalleilla on hyvät mahdollisuudet jalkautua ja juurtua alalle. Hankkeiden 

kautta on syntynyt uusia verkostoja, jopa järjestöjä, ja tämä on omiaan vahvistamaan alan 

edunvalvontaa ja toimialarakenteita tulevaisuudessa. Vain harvat kehittämisohjelman hankkeet 

ulottuivat toimialarajojen yli. Jatkossa haasteena on monialaisen yhteistyön lisääminen sekä 

luovien alojen sisällä että asiakastoimialojen kanssa. 

                                                
42 Vuosina 2013-2014 alkaneista hankkeista neljä on toteuttanut Humanistinen korkeakoulu HUMAK, joka 
toimii valtakunnallisesti verkostokorkeakouluna.  
43 Kukin hanke on laskettu lukumäärään vain kerran lopputilanteen mukaan, ts. tässä luvussa ei ole otettu 
huomioon hankkeiden vetovastuun siirtymisiä organisaatiolta toiselle, mitä tapahtui muutamassa 
hankkeessa.  
44 Erityinen haaste on ollut se, että Itä-Suomi ei kuulunut valtakunnallisen kehittämisohjelman piiriin. 
Tästä syystä yhteistyö itäsuomalaisten toimijoiden kanssa on ollut vähäistä muutamaa poikkeusta lukuun 
ottamatta (Luova Suomi Etelä-Savo sekä Art Hub- ja Art360-hankkeiden yhteistyö itäsuomalaisten 
toimijoiden kanssa). 
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3.3. Ohjelman strateginen osuvuus  

Luovien alojen toimijat ja hanketoteuttajat ovat kokeneet kehittämisohjelman tavoitteet monelta 

osin haasteellisiksi ja osin jopa epärealistisiksi kentän nykytilaan ja käytössä olleisiin keinoihin 

suhteutettuina. Kasvu ja/tai kansainvälistyminen ovat olleet haastavia tavoitteita useille alan 

yrityksille eikä kasvuyrittäjyyden born global -malli toimi kaikilla luovilla aloilla. Tällaisessa 

tilanteessa, jossa tavoitteet ovat osin olleet kaukana kohderyhmän tarpeista, vaarana olisi 

voinut olla, että hankkeet eivät täysin tavoita kohderyhmää, jäävät korkealentoisina liian kauas 

kohderyhmän todellisuudesta ja muuttuvat hanketoimijoiden paikalliseksi puuhasteluksi. Tällöin 

kohderyhmää hyödyttäviä konkreettisia tuloksia tai pysyviä vaikutuksia ei mahdollisesti saada 

aikaan ja parhaimmillaankin hankkeet vain herättelevät kohderyhmää uuteen ajatusmaailmaan. 

Toisaalta haastateltavat korostivat, että on parempi, että tavoitteet ovat liian korkealla kuin liian 

matalalla. Kun asioista puhutaan, puhe johtaa asennemuutokseen ja sitä kautta myös muutos 

lähtee liikkeelle jollain aikataululla. Ohjelman tavoitteiden haastavuus ei kuitenkaan tunnu 

vaikeuttaneen hankkeiden käytännön toimintaa: hankkeet painottuivat osaamisen kehittämisen 

tavoitteisiin.  

 

Arviointia varten tehdyt kyselyt ja haastattelut tukevat käsitystä, että kehittämisohjelma on 

vastannut alan tarpeita vähintään kohtuullisesti ja se on ollut alan kannalta tarpeellinen. 

Ohjelman tarpeellisuutta osoittaa myös se, että monessa hankkeessa tavoitellut 

osallistujamäärät ylitettiin, joissakin jopa moninkertaisesti.  

 

Kehittämisohjelman aikaiset muutokset – teknologiset muutokset, yhteiskunnan ja talouden 

rakennemuutokset, julkisen rahoituksen säästötarpeet, yrityskentän murros, yrittäjyyden 

korostuminen muillakin aloilla yms. – ovat pikemmin vahvistaneet ohjelman lähtöoletuksia kuin 

tehneet niitä tyhjiksi. Kehittämisohjelma on ollut oikein ajoitettu, koska ennakoidut 

rakennemuutokset ovat toteutuneet ja ovat toteutuessaan olleet jopa rajumpia kuin ohjelman 

alkaessa ennakoitiin. Kasvua, hyvinvointia, innovaatioita, tuottavuutta ja kustannussäästöjä on 

nyt pakko hakea uusilta alueilta. Eri asia on, pystyykö luovien alojen kehitys vastaamaan 

rakennemuutosten mukanaan tuomiin kansantalouden haasteisiin. Ohjelman tavoitteita tai 

toimenpiteitä ei ole tarkistettu toimintaympäristön muutosten vuoksi, mutta talouden taantuma 

kuitenkin todennäköisesti on vaikuttanut tulosten ja vaikutusten syntymiseen – oletettavasti 

lähinnä negatiivisesti. Taantuman vaikutukset ovat näkyneet muun muassa siten, että luovien 

alojen yritysten potentiaalisten asiakkaiden ostovoima on heikentynyt ja yritysten 

kasvumahdollisuudet ovat sitä kautta heikentyneet. Kehittämisohjelman hankkeissa taantuma 

on vaikeuttanut yhteistyön syntymistä muiden toimialojen kanssa.   

 

Ohjelmassa on käytetty suunnattuja hakuja ja ne mahdollistivat sen, että hanketoimintaa voitiin 

suunnata ohjelman strategiassa tärkeiksi koettuihin aihealueisiin. Tuotekehityksen osalta 
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ajatuksena oli ohjelmaa valmisteltaessa, että tuotekehitystä voitaisiin tukea yrityskohtaisilla 

kehitystoimenpiteillä konkreettisemmin kuin se sitten oli ESR-rahoituksen kautta mahdollista. 

Tuotekehityksen osalta painopistettä jouduttiin siirtämään osaamisen edistämiseen ja 

tärkeimmät edistysaskeleet ovat olleet tuote- ja palvelukehitysosaamisen lisäämisessä.  

 

Tätä arviointia varten tehdyssä kohderyhmäkyselyssä oli kysymyksiä luovien alojen 

täydennyskoulutuksesta ja tukipalvelujen saatavuudesta. Vastaajista vain noin viidesosa oli sitä 

mieltä, että korkeatasoista täydennyskoulutusta on riittävästi tarjolla luovien alojen toimijoille ja 

alle kymmenesosa oli sitä mieltä, että luovia aloja tukevien julkisten toimijoiden työnjako on 

selkeä ja oikeat tukipalvelut on helppo löytää. Täydennyskoulutuksen ja tukipalvelujen 

saatavuutta koskevat yrittäjien tai yrittäjyyttä suunnittelevien mielikuvat olivat jonkin verran 

heikommat kuin muiden vastaajien.  Tästäkin voi päätellä, että kehittämisohjelman painotus 

osaamisen lisäämiseen – koulutukseen ja valmennukseen – on siten vastannut alan yrittäjien 

tarpeita.   

 
 

Kuva 9A. Luovia aloja koskevia väittämiä. Täydennyskoulutuksen saatavuus (lähde 
kohderyhmäkysely, N= 83).  
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Kuva 9B. Luovia aloja koskevia väittämiä. Tukipalvelujen saatavuus (lähde kohderyhmäkysely,  
N= 82).  

 

Kohderyhmäkyselyn perusteella hankkeet ja niihin osallistuminen ovat vastanneet keskimäärin 

kohtuullisen hyvin osallistujien omia ja osallistujan organisaation tarpeita. Sen sijaan kovin hyvin 

ei ole pystytty huomioimaan alan liiketoiminnan erityispiirteitä, naisyrittäjien tarpeita tai muita 

kohderyhmän erityistarpeita. Kaikilla ryhmien vetäjillä ei ole ollut aiempaa kokemusta luovan 

alan yrittäjistä eikä esimerkiksi koulutusta ole tarpeeksi hyvin onnistuttu räätälöimään luovien 

alojen erityispiirteitä huomioon ottaen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva  10. Miten hyvin hanke / osallistuminen vastasi sisällöltään kohderyhmän tarpeita  
(lähde kohderyhmäkysely).  

 
Yrittäjien tai yrittäjiksi aikovien eli ohjelman hankkeiden pääasiallisen kohderyhmän mielestä 

haasteista merkittävin on ollut oma liiketoimintaosaaminen ja siihen haasteeseen 

kehittämisohjelman hankkeet ovat onnistuneet vastaamaan kohtuullisen hyvin. Liiketoiminnan 

kansainvälistymisen tai käynnistämisen haasteita kohderyhmään kuuluvat eivät ole pitäneet 
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suhteessa kovinkaan merkittävinä. Suhteessa kohderyhmän haasteisiin parhaiten on onnistuttu 

tukemaan yrittäjiä verkostoitumisessa ja yhteistyöverkostojen kehittämisessä sekä 

tukipalveluiden ja tiedon saamisessa, kun taas eniten hankaluuksia näyttäisi olleen yritysten 

liiketoiminnan kasvattamisessa ja kansainvälistymisessä. Sidosryhmäkyselyn vastaajien 

mielestä kehittämisohjelma on suhteessa alan haasteisiin onnistunut hyvin liiketoiminta- ja 

yrittäjäosaamisen parantamisen ja tuottaja- ja manageritaitojen edistämisen tavoitteissa, mutta 

heikommin luovien alojen tuotekehitys- ja innovaatiotoiminnan kehittämisen ja 

toimintaympäristön ennakointiin liittyvien kysymysten analysoinnin ja alan tietopohjan 

syventämisen tavoitteissa.  

Kuva 11. Kohderyhmän haasteet vs. hankkeen onnistuminen (Yrittäjät tai yrittäjiksi aikovat; 
lähde kohderyhmäkysely, N=60).  

Liiketoimintaosaamisen kehittäminen on ollut luovia aloja koskevien selvitysten esiin nostama 

pitkäkestoinen teema. Liiketoimintaosaamiseen liittyvät haasteet ovat olleet sekä ohjelman 

kohderyhmän että sidosryhmien tärkeiksi kokemia haasteita myös tämän arvioinnin kyselyjen 

perusteella. Kehittämisohjelma on tältä osin kohdistunut alan kannalta oikeisiin asioihin ja ollut 

luovien alojen kehittämishaasteiden kannalta relevantti. Liiketoimintaosaamisen parantamisen 

tavoitteessaan ohjelma on myös onnistunut kohtuullisen hyvin.  

ei!lainkaan! !merkittävästi 

ei!lainkaan!

haaste

merkittävä!
haaste
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3.4. Ohjelman tuloksia ja vaikutuksia 

Tässä kappaleessa esitellään ohjelman tuloksia, vaikutuksia ja lisäarvoa eri toimijaryhmien 

kannalta.  

3.4.1. Ohjelman lisäarvo kohderyhmälle  

Kun kehittämisohjelma ja sen hankkeet ovat kohdistuneet rajattuun kohderyhmään, sisältö on 

voitu paremmin räätälöidä luovan alan toimijoille. Käytetty kieli on ollut osallistujille 

ymmärrettävämpää ja koettu vertaistuki on voinut olla suuri. Toimijoiden identiteetti osana luovia 

aloja on vahvistunut, yritysten verkostot ovat laajentuneet ja on kehitetty uusia tuotteita. 

Asenteet yrittäjyyttä kohtaan ovat muuttuneet tai muuttumassa myönteisemmiksi ja ymmärrys 

yrittäjyydestä yhtenä vaihtoehtona on lisääntynyt. Osallistujat ovat saaneet tietoa ja 

ymmärrystä, jota tarvitaan luovan talouden kentässä toimiessa. Toimijat ovat saaneet työkaluja 

muun muassa tuotekehitykseen, myyntiin, markkinointiin ja kansainvälisyyteen tai ainakin 

heidän osaamisensa ja kykynsä omaksua uusia toimintamalleja on alkanut parantua. 

 

Toisaalta haastattelujen, kyselyjen ja indikaattoritietojenkin pohjalta voi päätellä, että kenttää on 

herätelty, mutta konkreettisesti yritysten perustamisessa, kasvussa ja kansainvälistymisessä ei 

ole päästy eteenpäin yhtä hyvin. Useimmissa hankkeissa nämä eivät ole olleet ensisijaisina 

tavoitteinakaan. Tuotekehitystä tai todellisia kansainvälistyviä kasvuyrityksiä ei ole pystytty 

konkreettisesti tukemaan erityistoimin, koska ohjelmalla ei ole ollut tähän välineitä. Kehittäminen 

Jos tavoite on yrittäjyyden vahvistaminen ja yritysten kasvu, niin 
kehittämisohjelman pitäisi tiedostaa, että kenttä ei ole sen näköinen 

 
Tuotekehityksen osalta ongelma oli, että sitä ei saanut rahoittaa. Rakenteet 

olivat ristiriidassa tavoitteiden kanssa. 
 

Jos tavoitellaan yritysten määrän kasvua, niin välineet pitäisi olla toiset kuin 
koulutushankkeet. 

 
Tavoitellaan kansainvälistymistä ja vientiä ja kasvua. Ne ovat olleet 

haasteellisia taantuman vuoksi. 

” 

Perustin yrityksen ja sain alihankintakontakteja muista kurssilaisista, eli 
pystyttiin työllistämään ristiin toisiamme. Käytän tietoja joita sain 

koulutuksessa oman yrityksen toiminnassa, erityisesti markkinointi- ja 
talousasiat. 

 
Sanat luova ja yrittäjyys eivät aiemmin mahtuneet samaan lauseeseen. 

Silmien avaaminen kansainvälistymismahdollisuuksille on hyvä juttu, usein 
ajatellaan liian vaatimattomasti. 

” 
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on osin ollut kehittäjävetoista (”narulla työntämistä”). Hyvästä yrityksestä huolimatta 

kohderyhmää ja sen tarpeita ei ole ehkä kaikkien hankkeiden valmistelussa otettu riittävän hyvin 

huomioon. 

 

3.4.2. Ohjelman lisäarvo toimialalle  

Kehittämisohjelma on ollut riittävän laaja ollakseen luovien alojen kannalta vaikuttava. Luovien 

alojen merkitys on ohjelman kautta korostunut ja alan toimijoiden identiteetti on selkiintynyt. 

Ohjelma on tavoittanut erityisesti perinteisen taide- ja kulttuurikentän eli opetus- ja 

kulttuuriministeriön perinteiset asiakkaat ja laajentanut luovien alojen käsitettä näihin. 

Kehitystoiminnan lisäarvo on ollut erityisen suuri, koska muut kehitysresurssit näille aloille ovat 

olleet niukat ja vastaavaa kehitystyötä on aiemmin tehty vähän. Myös luovien alojen toimijat 

ovat itse aktivoituneet kehittämistyöhön ja alkaneet edistää yrityskehitykseen liittyviä asioita. 

Konkreettisena esimerkkinä tästä on Sillanrakentajat-hankkeen aikana perustettu Luovan 

talouden agentit ja managerit AGMA ry. 

 

Luovia aloja laajasti ristiinpölyttäviä hankkeita ei ole kehittämisohjelmassa ollut ja muiden alojen 

kilpailukykyä parantavia hankkeita on ollut vain muutama. Taantuma on saattanut vaikuttaa 

erityisesti siihen, että muiden alojen toimijoita ei laajemmin saatu innostettua mukaan 

ohjelmaan. Luovien alojen osaamisen juurruttamiseen muille aloille menee aikaa myös siitä 

syystä, että muiden alojen luovan osaamisen omaksumiskyky on heikko ja sen parantamiseksi 

tarvitaan rakenteellisia muutoksia, joita pystytään toteuttamaan vain yhteistyössä luovien alojen 

kanssa. Toisaalta rauhallisessa kehitystahdissa voidaan nähdä hyviäkin puolia: tällä tavoin 

Kansainvälistyminen on ollut tosi heikkoa ja tuotekehitys ja innovaatiot. 
Tämä ei ollut työkalu jolla näitä voisi lisätä. Parasta antia on ollut 

osaamisen kehittäminen ja uusien osaamisalueiden esiin nostaminen ja 
verkottaminen. Johtuen toimintatapamurroksesta uudenlaista osaamista ja 

verkostoja tarvitaan. 
 

Jäin kaipaamaan jakelukanavia, se on haastavinta pienyritykselle, siihen 
pitäisi hankerahat kohdistaa. Tuotteita on pilvin pimein, mutta miten ne 

saadaan ihmisten tietoon, se on haaste. 

” 

Viesti meni koko alalle isolla organisoinnilla läpi. 
 

Näitä asioita ei olisi missään tapauksessa toteutunut (ilman ohjelmaa). 
Kentällä ei olisi ollut resursseja toteuttaa ainakaan tässä mittakaavassa. 

 
Näiden hankkeiden kautta on itsellekin pitänyt selvittää että agentit tekee 

tätä ja tuottajat tätä; aluksi puhuttiin yläkäsitteillä. 

” 
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luovien alojen toimijoiden oma identiteetti ehtii vahvistua, ennen kuin tuotteita ja palveluja 

aletaan soveltaa laajasti muiden alojen kilpailukyvyn edistämisessä.  

 

Myös rahoittajatahot ovat alkaneet ymmärtää luovilla aloilla toimivien yritysten erikoisongelmia. 

Erityisesti välittäjäorganisaatiot ovat saaneet erityishuomiota. Tukirakenteet ja verkostot ovat 

vahvistuneet sekä alojen sisällä että hankkeiden välisen yhteistyön kautta luovien alojen välillä. 

Luovien alojen epätäydelliset toimialarakenteet ovat alkaneet täydentyä. Näissäkin suhteissa on 

kuitenkin hankala erotella kehittämisohjelman ja muiden kehittämistoimien erillisvaikuttavuutta.  

 

Arvioinnin sidosryhmäkyselyn vastaajien kehittämisohjelman hyödyllisyydelle ja vaikuttavuudelle 

yleisesti luovien alojen näkökulmasta antamien kouluarvosanojen keskiarvo oli 9-. Avoimissa 

vastauksissa korostettiin, että kehittämisohjelma olisi voinut onnistua paremmin monialaisessa 

kehittämisessä, luovan talouden mahdollisuuksista viestimisessä muiden alojen liiketoimintojen 

kehittämisessä, kansainvälisyydessä sekä vaikuttamisessa esimerkiksi politiikkaohjelmiin. 

Vastaajat olivat kuitenkin jokseenkin samaa mieltä siitä, että kehittämisohjelmaan on saatu 

mukaan oikeat toimijat ja että ohjelmalla on ollut merkittävä rooli luovan talouden merkityksen ja 

mahdollisuuksien tunnetuksi tekemisessä ja luovien alojen yrittäjyyden kannalta myönteisen 

asenneilmapiirin vahvistamisessa.  

 

Näitä asioita on tuotu esiin sekä OKM:ssä että TEM:in luovan alan 
strategian puolella ja se on alkanut tuottaa myönteisiä tuloksia. En osaa 

sanoa enkä tiedä, mikä osa on johtunut tästä ohjelmasta ja mikä osa 
muista samaan aikaan olleista toimista. 

 
Ollaan mielellään kehittämistyössä mukana, mutta rohkeus siihen, että 

perustettaisiin oma yritys, ei ole niin hyvällä tasolla. Toimijat ovat pieniä, 
tarvitaan isompia klustereita. 

 
Oli hyvä idea, että koulutetaan agentteja auttamaan pienyrittäjiä, mutta 
pienyrittäjien pitäisi saada tukea agenttien käyttöön. Muuten ei toimi. 

” 
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Luovien alojen toimijoiden on myös opittava käyttämään heidän tuekseen kehitettyjä uusia 

palveluja ja hyödyntämään täydentyneitä toimialarakenteita. Alan kehittämistyötä tarvitaan 

jatkossakin. Toimiala- ja tukirakenteen muotoutumisessa on vielä tulevaisuudessakin tehtävää. 

Kehittämisohjelmassa on aloitettu yrittäjyyskoulutusten ja -valmennusten muotoileminen luovien 

alojen tarpeisiin. Tämä kehitystyö ei kuitenkaan saisi olla yhdensuuntainen, vaan huomattavana 

mahdollisuutena on nähtävä se, että luovilla aloilla toimiviksi todettuja luovia menetelmiä 

hyödynnettäisiin yrittäjyyskoulutuksissa ja -valmennuksissa jatkossa laajemmin muillakin aloilla.  

 
Luovien alojen tulevaisuudennäkymiin suhtaudutaan alalla varovaisen myönteisesti. Luovien 

alojen kehittäminen on aktivoitunut viime vuosina. Luovien alojen merkitys yhteiskunnassa 

ymmärretään nykyään paremmin kuin 5 vuotta sitten ja yhteistyö eri luovien alojen välillä on 

lisääntynyt viime vuosina. Kehittämisohjelma on ollut tarpeellinen jo sitä kautta, että luovat alat 

käsitteenä on ohjelman ansiosta selkiintynyt ja nyt ymmärretään paremmin, mitkä alat luetaan 

joukkoon. Kehittämisohjelmassa on myös tarkoituksellisesti käytetty luovien alojen laajaa 

määritelmää siten, että ohjelman kautta myös perinteiset taide- ja kulttuurialat ovat tulleet 

vahvasti mukaan luovien alojen kehittämiseen.   

Muut alat on next step, kun on löydetty toimijat  
ja ymmärretään luovat alat. 

 
Ensin pitää kehittää luovat alat; jos tehdään liian nopeasti, voi käydä niin 

että taiteilijat jää ilman palkkaa ja isot yritykset saavat lisää tuottoja. 
 

Enää ei tarvitse mennä luovuuslippu korkealla, vaan voidaan viedä muille 
toimialoille, tehdä konkreettisia tekoja. 

 
Monialaisuus on jatkossa erittäin tärkeää – luovat alat yksistään ei ole juttu, 
vaan rajapinnat ja oppiminen – mitä luovat alat oppii ja mitä muut alat oppii 

luovilta aloilta, se on tulevaisuuden haaste. 

” ” 

Jos ei tunne kohderyhmää, ei osaa tehdä palveluja heille. Tarvitaan 
syväosaajia, ja juuri siksi tarvitaan välittäjiä väliin. Että edes tiedostetaan 

tämä ongelma, siinä ollaan alussa. 
 

Tunnistetaan erityisesti palvelujen ostamisen vaikeus; (ostajille) tämä 
maailma voi olla täysin tuntematon. 

 
Palveluja ajetaan alas muutenkin. Todellisuus tässä maailman 

rahatilanteessa ja ajatusmaailmassa on, että ei yritetä lisätä hyvinvointia. 
 

Luovan alan ammattilaisen työllistyminen esimerkiksi hyvinvointialalle ei 
ole yksinkertaista. Se tulee luoda rakenteisiin ja tehdä rakenteiden kuin 
myös yhteisöjen eri tasojen kanssa samaan aikaa yhteistyötä. Kannettu 

vesi ei pysy kaivossa. Jos taiteilija vierailee yrityksessä, niin työtapa 
sinällään ei aukene yhteisössä. 

” 
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Kehittämisohjelamassa tehty luovien alojen kehitystyö Suomessa on ollut kansainvälisessä 

mittakaavassa merkittävää ja sitä on esitelty myös Suomen ulkopuolella muun muassa 

Euroopan Unionin järjestämissä tilaisuuksissa. Muun muassa Luova Eesti on käyttänyt Suomea 

benchmarking-kohteena.  

 

3.4.3. Ohjelman lisäarvo hanketoteuttajille 

Luovien alojen kehittämistoimintaan on ohjelman kautta saatu mukaan uusia toimijoita. 

Esimerkiksi luovien alojen yhdistykset ovat olleet aktiivisesti mukana hankkeissa. Uudet toimijat 

ovat saaneet kokemusta EU-rahoituksesta ja kehitystoiminnasta. Ohjelman ansiosta on myös 

syntynyt uutta yhteistyötä ja uusia kehittäjäverkostoja sellaistenkin toimijoiden kesken, jotka 

ilman ohjelmaa eivät todennäköisesti olisi löytäneet toisiaan. Hankeosaaminen on lisääntynyt 

uusilla toimijoilla ja luovien alojen tuntemus parantunut muiden alojen hankkeita toteuttaneilla 

toimijoilla. Ohjelmassa on opittu uusia yhteistoiminnallisia toimintatapoja ja kehitetty uusia 

menetelmiä ja työkaluja, joita voidaan käyttää jatkossa muussa toiminnassa.  

 

3.4.4. Ohjelman lisäarvo hallinnon toimijoille 

Ohjelma on vaikuttanut osaltaan vahvasti siihen, että hallinnon ja politiikkatoimijoiden ymmärrys 

luovien alojen yrittäjyyden erityispiirteistä ja haasteista on parantunut. Uutta ymmärrystä on 

syntynyt sekä kulttuurivirkamiehille yrittäjyydestä että yrittäjyyden asiantuntijoille taide- ja 

kulttuuripainotteisista luovista aloista45. Myös poikkihallinnollinen yhteistyö toimijoiden kesken 

on ohjelman kautta tiivistynyt ja johtanut konkreettisiin yhteisiin toimenpiteisiin, jotka takaavat 

yhteistyön jatkumisen myös kehittämisohjelman jälkeen. Näitä ovat olleet muun muassa 

valtioneuvoston periaatepäätös aineettoman arvonluonnin kehittämisohjelmasta (2014) sekä 

siihen liittyvä päätös perustaa poikkihallinnollinen koordinaatioryhmä keskeisten ministeriöiden 

kesken varmistamaan aineettoman arvonluonnin näkökulman huomioon ottaminen julkisissa 

kehittämistoimissa, työ- ja elinkeinoministeriön Luovan talouden verkoston verkkopalvelujen 

yhdistyminen Luovan Suomen verkkopalveluihin, Arvokas työelämä-prosessin ja 

Työelämä2020-hankkeen nivoutuminen yhteen yms. Voidaan siis ajatella, että luovat alat ovat 

                                                
45 Kehittämisohjelma ja sen hankkeet ovat osaltaan vaikuttaneet siihen, että vuonna 2013 perustettu 
Taiteen edistämiskeskus on voinut tarttua taiteilijoiden työllistymiseen uudella tavalla, ks. tästä 
esimerkkinä työllistymisen edistäminen sosiaali- ja terveystoimen sektorille Keski-Suomessa www 
(uutinen Taiken verkkosivuilla).  

Nykyään kootaan kaikki saman pöydän ääreen, kun suunnitellaan uutta. 
On opittu tämä toimintatapa, kun halutaan pitkäjänteistä kehitystä ja uusia 
malleja. Jatkossa on yhä enemmän yhteisiä hankkeita, joissa kehitetään 

asioita yhdessä. ” 

http://www.taike.fi/en/newsitem/-/news/571241
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olleet konkreettinen pilottialue, jossa on voitu testata, miten poikkihallinnollista yhteistyötä 

ministeriöiden ja hallinnonalojen välillä voidaan tehdä. Haasteita tässä suhteessa on kuitenkin 

edelleen.  

Vaikka tahtotila ministeriöissä jo ennen kehittämisohjelman käynnistämistä ja sen aikana on 

ollut kehittää kenttää selkeämmäksi, luovien alojen kehittämisen kenttä on ohjelman päättyessä 

edelleen varsin sirpaleinen (ks. myös esim. Tarjanne, 2011). Osin yhtä aikaa opetus- ja 

kulttuuriministeriön hallinnoiman kehittämisohjelman kanssa työ- ja elinkeinoministeriössä on – 

kehittämisohjelman ”vastinparina” – toteutettu luovien alojen strateginen hanke, jonka 

tavoitteena on ollut vauhdittaa luovien alojen yrittäjyyttä, poistaa luovan talouden kehittymistä 

estäviä pullonkauloja sekä kehittää yrityksille toimintaympäristöä, joka tukee uutta liiketoimintaa 

synnyttäviä luovaa osaamista hyödyntäviä ekosysteemejä. (Tarjanne et al. 2011). Lisäksi osana 

työ- ja elinkeinoministeriön Elinkeino- ja innovaatio-osaston hallinnoimaa Alueellista koheesio- 

ja kilpailukykyohjelmaa (KOKO) on toiminut Luovien alojen kansallinen teemaverkosto. Luovien 

alojen verkosto on ollut alueiden välinen toimintafoorumi luovien alojen ja kulttuurialan toimijoille 

ja se on pyrkinyt saamaan luovien alojen kehittämistyön alueilla systemaattiseksi ja 

tavoitteelliseksi. Verkostoa on koordinoinut Rauman kaupunki ja siinä on ollut mukana 24 

aluetta. Myös opetus- ja kulttuuriministeriö on rahoittanut luovien alojen kehittämistä muutenkin 

kuin kehittämisohjelmalla, muun muassa se on rahoittanut kulttuurimatkailua, ja -vientiä sekä 

tuotekehitystä myös muista lähteistä46. Eri alueilla on myös omia alueellisia luovien alojen 

kehittämishankkeita. Kehittämisohjelman koordinaatiohanke, Luova Suomi, on pyrkinyt 

tavoittamaan kaikki alan toimijat, mutta siitä huolimatta kehittämisen kenttä on edelleen 

hajanainen. Tavoitteena on oltava tulevaisuudessa, että ministeriöt ja eri hallinnonalat 

46 Esimerkiksi DigiDemo- ja CreaDemo-rahoitukset ovat paikanneet osittain kehittämisohjelmarahoituksen 
aukkoja. Luovan talouden kehittämiseen, luoville aloille, kulttuuriyrittäjyyteen, kulttuurivientiin ja 
kulttuurimatkailuun liittyviä opetus- ja kulttuuriministeriön harkinnanvaraisia avustuksia ovat muun 
muassa DigiDemo, CreaDemo, CreMA, Kulttuurivienti, Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen, ks. OKM 
luovien alojen rahoittajana www (pdf). 

Kokonaisuuden kannalta on hyvä, että on kirkastunut mitä kohti ollaan 
menossa. 

OKM:n tulo osin TEM:n toimialueelle yrittäjyyden kehittämistä tukemaan on 
herättänyt kysymyksiä ministeriöiden työnjaosta, mikä on heijastunut 

hanketoimintaan. 

Yhteistyötä ministeriöiden välillä voisi tiivistää. Tilaisuuksissa huomaa 
kumman tilaisuudessa on. Toivon että yhteistyö paranisi ja 

vastakkainasettelu hälvenisi. 

”

http://www.taike.fi/documents/11580/500575/OKM.pdf
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edistäisivät luovaa taloutta entistä tiiviimmässä yhteistyössä ja ohjaustoimia koordinoitaisiin 

yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.47 

 

3.5. Ohjelman toteutuksen onnistuneisuus 

Tässä kappaleessa esitellään ohjelman toteutustavan hyviä käytäntöjä ja haasteita. 

3.5.1. Hyvä käytäntö 1: Valtakunnallisuus 

Valtakunnallisia kehittämisohjelmia toteutettiin ohjelmakaudella 2007-2013 ensimmäistä kertaa. 

Luovilla aloilla valtakunnalliseen kehittämisohjelmaan päädyttiin erityisesti siksi, että edellisellä 

ohjelmakaudella hanketoiminta oli ollut sirpaleista eikä sillä ollut saavutettu kansallista tai 

kansainvälistä vaikuttavuutta. Koska luovien alojen hankkeita toteutetaan myös maakunnissa, 

koettiin tärkeäksi, että alueelliset ja valtakunnalliset hankkeet verkostoituvat keskenään hyvien 

käytäntöjen levittämiseksi ja päällekkäisyyksien välttämiseksi.  

 

Valtakunnallisuus on tuonut kehittämisohjelman hankkeille painoarvoa ja näkyvyyttä sekä 

verkottanut alueita. Ohjelmassa on kyetty toteuttamaan laajoja hankkeita, jotka ovat ulottuneet 

alueelta toiselle ja verkottaneet uusia toimijoita. Valtakunnallisuuden kautta voidaan myös 

kehittää yhtenäisiä aluerakenteita.  Erityisen hyvänä on pidetty – myös hanketoteuttajatahoilla – 

hankeaihioiden yhdistämistä strategisesti vaikuttaviksi kokonaisuuksiksi hankevalmistelussa.  

 

Kuntarahavaadetta pidettiin osin ristiriitaisena valtakunnallisuuden kanssa, koska kuntien 

rahoituksen kautta mukaan ovat tulleet kuntien intressit. Toisaalta voidaan pitää tärkeänä, että 

hankkeet näkyvät myös alueellisesti. Heikkoutena voidaan pitää myös sitä, että 

”valtakunnallisesta” ohjelmasta on puuttunut merkittävä osa Suomea: Itä-Suomi on 

hallinnollisesti eri ESR-aluetta eikä Manner-Suomen ohjelmasta ole voinut rahoittaa Itä-Suomen 

hankkeita. Itä-Suomi-yhteistyö ei ole onnistunut kovinkaan hyvin kehittämisohjelmassa ja sen 

                                                
47 Luovuudesta kasvua ja uudistumista, 2012; Poikkihallinnollisia, laajempia strategisia kokonaisuuksia ja 
niiden tiukempaa koordinaatiota tarvittaisiin, ks. Vuosina 2007–2013 toteutettavan Manner-Suomen ESR-
ohjelman arviointiraportit vuonna 2011, Manner-Suomen ESR-ohjelman toimeenpanon arviointi. 

Työnjako – vähän hankaustakin on ollut – sekin on väärä sana, mutta 
roolien etsimistä. 

 
On ollut kaksi eri hallinnonalaa, joilla on erilaiset toimintatavoitteet. Ei ole 
ollut parasta mahdollista yhteistyötä – on niin erilainen toimintakulttuuri. 

 
Kentän tarpeita ajatellen on se ja sama mistä tuki tulee, joten tämä oli 

enemmän hallintovirkamiesten keskinäistä kädenvääntöä. 

” 
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hankkeissa48. Samoin yhteistyössä muiden rahoittajien hankkeiden kanssa alueiden sisällä 

koettiin haasteita.  

 

Vaikka luovien alojen kehittämisen kenttä on edelleen hajanainen ja luovan alan yrittäjän silmin 

vaikeasti hahmotettava, kehittämisohjelman toteutus on kuitenkin osaltaan vahvistanut eri 

hallinnonalojen toimijoiden sekä hanketoteuttajien tietoisuutta toimenpiteiden kokonaisuudesta 

sekä lisännyt toimijoiden välistä yhteistyötä. Yksi konkreettinen esimerkki siitä on luovien alojen 

verkoston verkkopalvelujen yhdistyminen Luovan Suomen verkkopalveluiden alle syksyllä 2013.  

 

Kuva 12. Luovien alojen verkostot (kuva Luova Suomi, Silja Suntolan haastattelu 2013). 
 

3.5.2. Hyvä käytäntö 2: Ministeriön ja ELY-keskuksen roolit ja työnjako  

Opetus- ja kulttuuriministeriön rooli on tuonut kehittämisohjelmalle ja sen hankkeille 

uskottavuutta. Hankkeissa koettiin, että kohderyhmän luottamuksen voittamisen kannalta 

ohjelma on ollut ”oikeassa” ministeriössä ja että ohjelma ja ministeriön tuki ovat tuoneet 

hankkeille uskottavuutta, jota on voinut käyttää apuna markkinoinnissa. Kehittämisohjelman 

luontevia kohderyhmiä ovat olleet opetus- ja kulttuuriministeriön omat perinteiset 

asiakasryhmät. Kun viesti on tullut toimijoiden ”omasta” ministeriöstä, yrittäjyyteen ja 

liiketoimintaosaamisen kehittämiseen herättelevän ohjelman on siten ollut helppo saavuttaa 

luovien alojen toimijat ja erityisesti perinteinen taiteen ja kulttuurin toimijoiden kenttä. Viesti on 
                                                
48 Poikkeuksena ovat olleet Luova Suomi Etelä-Savo sekä Art Hub- ja Art360-hankkeiden yhteistyö 
itäsuomalaisten toimijoiden kanssa. 
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mennyt tälle kentälle hyvin perille. Vaikka liiketoiminnan kehittäminen on perinteisesti kuulunut 

työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalle, kehittämisohjelma ei todennäköisesti olisi 

saavuttanut luovien alojen koko kenttää yhtä hyvin, jos sitä olisi hallinnoinut työ- ja 

elinkeinoministeriö.  

 

Rahoituspäätösten valmistelun ja toteutuksen keskittäminen yhteen ELY-keskukseen49 

yhdistettynä kehittämisohjelman valtakunnallisuuteen ja koordinointiin ovat estäneet 

päällekkäisyyksien ja aukkojen syntymistä sekä mahdollistaneet toimintaympäristön muutoksiin 

reagoinnin. Rahoituksen keskittäminen yhteen ELY-keskukseen on koettu hyväksi 

toimintamalliksi, koska se on taannut hankkeista muodostuvan kokonaisuuden tuntemuksen ja 

yhtenäisen linjan, tasapuolisuuden ja osaamisen kertymisen. Työnjako hankerahoituksen 

valmistelussa on ollut sellainen, että Hämeen ELY-keskus on tehnyt ESR-seurantakomitean 

hyväksymien välttämättömien ja yleisten valintakriteerien pohjalta hankehakemusten ns. 

teknisen arvioinnin, minkä jälkeen kehittämisohjelman kehittämisohjelmatiimi on tehnyt teknisen 

arvioinnin läpäisseiden hankkeiden sisällöllisen arvioinnin. Kehittämisohjelman ohjausryhmä on 

antanut hankkeista lausunnot ja lopulliset rahoitus- ja maksatuspäätökset on tehnyt Hämeen 

ELY-keskus.  

 

Ministeriön näkökulmasta suunnatut haut ovat olleet väline täyttää strategian aukkokohtia. 

Rahoitushaussa vuoden 2009 syksyllä painotettiin luovien alojen johtajuus- ja 

tuotekehitysosaamista sekä viimeisissä hauissa monialaisuutta (kulttuuri- ja luovien alojen 

osaamisen soveltamista muilla toimialoilla ja toimintamallien kehittämistä kulttuuri- ja luovien 

sekä muiden toimialojen välille) sekä välittäjäportaan vahvistamista ja valtakunnallisuutta.  

Aukkojen paikkaamisessa suunnatut haut ovat toimineet hyvin. Toisaalta voidaan tietysti kysyä, 

olisiko sittenkin ollut tärkeämpää rahoittaa kentältä nousevia hyviä hankeideoita kuin luottaa 

strategiaohjaukseen. 

 

 
 

                                                
49 Vuoden 2009 loppuun asti rahoittava viranomainen on ollut Etelä-Suomen lääninhallitus.  

OKM on lähtenyt tähän ja se on ollut hieno signaali koko kulttuurikentälle. 
 

Yritystoiminta on ollut pehmeästi mukana; (OKM:ssä) on ymmärretty, että 
meidän toimijoista suurin osa toimii yhdistyspohjaisesti. 

 
Tässä mallissa on vahvuus, että tiimi ja rahoittaja tietää, mitä hankkeita on 

ja paljonko on vielä rahaa käytettävissä ja tuntee henkilökohtaisesti 
hankkeiden toteuttajat. 

” 
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3.5.3. Hyvä käytäntö 3: Koordinaatiohanke 

Kehittämisohjelman toteuttamisessa on haluttu kiinnittää erityistä huomiota hankkeiden väliseen 

yhteistyöhön ja koordinaatioon. Tätä tehtävää varten on kehittämisohjelmassa ollut erityinen 

koordinaatiohanke. Hankehaussa ohjelman alkaessa koordinaatiohankkeen tehtävät määriteltiin 

laajasti. Koordinaatiohankkeen tehtäviksi määriteltiin verkostojen sekä yhteistyön kokoaminen ja 

syventäminen, muun muassa alan tietoperustaa, ennakointia ja markkinoiden selvittämistä 

vahvistavien selvitysten ja tutkimusten laatiminen, kehittämisohjelman hankkeiden 

verkottaminen sekä niiden välisestä tiedostuksesta huolehtiminen, luovien alojen 

toimijarekisterin kokoaminen ja ylläpitäminen, tapaamisten ja koulutusten järjestäminen 

hankkeille, luovien alojen kentän aktivointi hanketoimintaan, hankkeiden ohjaaminen ja 

rikastaminen sisällöllisesti, hyvien käytäntöjen kartoittaminen ja mallintaminen sekä hankkeiden 

tulosten levittäminen. Lisäksi ohjausryhmä toivoi, että koordinaatiohanke tukisi ei-rahoitettujen 

hankeaihioiden sisällöllistä jatkojalostamista. Kehittämisohjelman ohjausryhmä korosti, että 

luovien alojen yrittäjien ja kehittäjien pitää olla koordinaatiohankkeen toimenpiteiden keskiössä. 

Vuoden 2010 hankehaussa ohjausryhmä korosti, että koordinoivaksi hankkeeksi haluttiin 

hanke, josta tulee pysyvä toimija ja joka vahvistaa yhteiskunnallista keskustelua. Koordinoivalta 

hankkeelta toivottiin myös aikaisempaa tiiviimpää työtä hankkeiden parissa sekä 

kehittämisohjelman hankeverkoston vahvistamisessa ja hankkeissa syntyneiden hyvien ja 

huonojen käytäntöjen kokoamisessa ja esiin tuomisessa. Koordinaatiohankkeen tehtävät ovat 

muuttuneet ja laajentuneet ohjelman aikana: loppuvaiheessa koordinaatiohanke on pyrkinyt 

viestinnällään tavoittamaan kaikki alan toimijat sekä verkottamaan myös kehittämisohjelmaan 

kuulumatonta alueellista toimintaa. Se on myös järjestänyt yhteistyössä Luovien alojen 

verkoston kanssa tilaisuuksia eri puolilla Suomea. Vuoden 2014 aikana koordinaatioverkosto 

järjesti verkostoitumistapahtumia myös oppilaitoksille.50  

 

Kehittämisohjelman koordinaatiohanke, Luova Suomi, on tuottanut palveluita luovien alojen 

kehittäjille, tutkijoille, yrittäjille, päättäjille ja rahoittajille sekä näiden keskeisille sidosryhmille. 

Toimintansa alussa Luova Suomi kartoitti hankkeiden toiveita ja tarpeita. Luovan Suomen 

toiminnan tavoitteena on ollut luovien toimialojen vahvistaminen sekä luovan talouden 

tunnetuksi tekeminen. Luovaa Suomea on koordinoinut Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun 

Pienyrityskeskus51. Osatoteuttajia ovat olleet Helsingin kaupunki, Sibelius-Akatemian Helsingin 

ja Seinäjoen yksiköt ja Seinäjoen kaupunki, Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö JYKES sekä 

Tampereen kaupunki. Koordinaatiohankkeen osatoteuttajien kautta alueellinen kehitystyö on 

linkittynyt valtakunnalliseen kehitystyöhön.  

                                                
50 Koordinaation puute on ollut haaste ESR-toiminnassa ja yleensä valtakunnallisissakin 
kehittämisohjelmissa toiminta on pirstaloitunut yksittäisiin hankkeisiin, ks. Valtakari et al.(2012). 
51 Koordinaatiohanke siirtyi 1.3.2009 Taideteollisesta korkeakoulusta Teknilliseen korkeakouluun, josta 
puolestaan 1.1.2010 tuli osa vastaperustettua Aalto-yliopistoa. Sieltä koordinaatiohanke siirtyi 1.4.2010 
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskukseen. 
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Sidosryhmäkyselyn vastaajat suhtautuivat kohtalaisen kriittisesti koordinaatiohankkeen 

onnistumiseen. Keskimäärin vastaajat katsoivat, että koordinaatiohanke oli onnistunut 

kohtuullisen hyvin tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämisessä, alan tietoperustan 

vahvistamisessa, ohjelman hankkeiden verkottamisessa, luovien alojen mahdollisuuksien ja 

merkityksen näkyväksi tekemisessä sekä hyvien käytäntöjen levittämisessä. Sen sijaan 

koordinaatiohanke oli keskimäärin vastaajien mielestä onnistunut kohtuullisen heikosti 

kansallisten ja kansainvälisten asiantuntijaverkostojen luomisessa tai luovien alojen 

valtakunnallisen toimijaverkoston kokoamisessa ja suomalaisen luovan talouden kehittämisen 

tunnetuksi tekemisessä kansainvälisessä kontekstissa. Avoimissa vastauksissa 

koordinaatiohankkeelta toivottiin muun muassa enemmän aktiivisuutta ja roadshow-toimintaa 

sekä luovien alojen kehittäjien välisen yhteistyön rakentamista.  

 

Arvioinnissa haastatellut hanketoimijat pitivät koordinaatiohankkeen kautta saatua vertaistukea 

erittäin tärkeänä ja erityisesti koordinaatiohankkeen toteuttamat hanketapaamiset eli 

projektipäällikköpäivät koettiin hyödyllisiksi. Kohderyhmäkyselyn vastaajista noin viidesosa ei 

ollut lainkaan käyttänyt koordinaatiohankkeen palveluja. Neljäsosa oli käyttänyt joko Luovan 

Suomen verkkosivuja (www.luovasuomi.fi) tai uutiskirjettä tai molempia. Noin viidesosa oli 

käynyt Luovan Suomen verkottumistilaisuuksissa. Noin kolmasosa palveluja käyttäneistä piti 

niitä hyödyllisinä. 

 

Koordinaatiohankkeen hanketuki ja muukin toiminta on parantunut matkan varrella. 

Koordinaatiohanke on kehittänyt toimintaansa toimijoiden tarpeiden mukaan: uusina 

toimintamuotoina ovat olleet muun muassa Hyvä juttu! -osio ja Pitchaus-TV verkkopalvelussa 

sekä projektihenkilöstön työnohjaus. Luova Suomi on ollut mukana järjestämässä yhteisiä 

verkostoitumistapahtumia kehittämisohjelman hankkeiden ja muidenkin toimijoiden kanssa. Se 

on myös toteuttanut Asiantuntijasta pedagogiksi -valmennusohjelman. Ohjelman yhteydessä 

julkaistiin Sparraajan käsikirja ja järjestettiin kaksi ELY-keskuksille suunnattua avointa 

esittelypäivää, joissa käytiin keskustelua valmennettavien ja ELY-keskusten toimijoiden kanssa 

luovasta yrittäjyysosaamisesta ja sen tarpeista ja tulevaisuudennäkymistä. 

 

Luovan Suomen verkkopalvelusta on muodostumassa tärkeä tiedonvaihdon foorumi luovien 

alojen toimijoille. Keskeistä on ollut ajatus verkostomaisesta toimintatavasta, joka perustuu 

verkoston itsensä sitouttamiseen tuottamaan sisältöä ja toimintaa. Luovan Suomen ja 

kehittämisohjelman hankkeiden lisäksi tietoa verkkopalveluun tuottavat muutkin toimijat.  

Verkkopalvelun sisällöt ovat monipuolistuneet ja kävijämäärät ovat kasvaneet vuosi vuodelta. 

Omat sivustonsa ovat alustalle tuoneet työ- ja elinkeinoministeriön luovien alojen verkosto ja 
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opetus- ja kulttuuriministeriön Arvokas työelämä -ohjelma. Englanninkieliset verkkosivut 

(www.creativeindustries.fi) toimivat ikkunana kansainväliselle kentälle.  

 

Luova Suomi muodostaa rakenteen, jonka kautta luovien alojen hajanaista kenttää saadaan 

koottua ja verkostossa kehitetyt hyvät käytännöt saadaan tehtyä näkyviksi ja levitettyä muun 

muassa verkkopalvelussa sekä koulutusten, tapahtumien ja verkostoyhteistyön kautta. 

Ohjelmassa kehitetyt toimintamallit ja hyvät käytännöt voidaan saada koordinaatiohankkeen 

avulla leviämään ja jalostumaan tehokkaasti. Kehittämisohjelman ohjausryhmän esittämänä 

ajatuksena on ollut myös, että toiminnan kehittämistä voitaisiin jatkaa valtakunnallisella tasolla 

tulevaisuudessakin ja että Luovan Suomen toiminta saatettaisiin ”mielekkäissä puitteissa” 

pysyväksi. 

 

Haastatteluissa ja kyselyissä esitettiin runsaasti koordinaatiohankekonseptin 

kehittämisehdotuksia, muun muassa esitettiin, että koordinaatiohanke voisi aloittaa toimintansa 

tiedotustoiminnalla 1-2 vuotta ennen hakujen avaamista muille hankkeille. Esitettiin myös, että 

hankkeiden nettisivut koottaisiin koordinaatiohankkeen sivujen alle. Hankkeiden verkottumisen 

tehostamiseksi ehdotettiin, että ohjelman käynnistyessä olisi laajempi ensimmäinen 

tapaaminen, jossa kerrottaisiin toimialasta, ohjelman tavoitteista, hankkeiden valintaperusteista 

ja siitä, millainen kokonaisuus näistä hankkeista muodostuu sekä kysyttäisiin hankkeilta, mitä 

tukea ne haluavat. Hankkeet toivoivat myös hankehallinnon ja viestinnän koulutusta sekä 

työnohjausta.  Koordinaatiohankkeelta toivottiin myös helppokäyttöisiä viestinnän apuvälineitä ja 

viestintätoimistojen, kirjanpito- ja hallintopalveluiden yms. kilpailuttamista yhteisesti tai ainakin 

näiden kokoamista yhteiseen palvelutarjoajapankkiin. Koordinaatiohankkeen hanketuen 

parantuminen edellyttäisi kuitenkin myös hankkeiden resursointia (ja velvoittamista) 

yhteistyöhön. Hankkeilla pitäisi siis olla erityisesti verkostoitumiseen varattuja resursseja.  

 

 
Katso lisää Luova Suomi -koordinaatiohankkeesta tämän raportin liitteestä A. 

Luova Suomi ollut loistava, kutsunut koolle, on yhdessä pohdittu asioita. 
 

Kenttä kehittyy koko ajan ja heidän tarpeet kehittyy, 
(koordinaatiohankkeen) pitää juosta siinä mukana. 

 
Luova Suomi on onnistunut awareness raising -roolissa, muu on ollut 

haasteellista. 
 

Kokonaisohjelma jäi vähän kaukaiseksi, projektin vetämisen arki on raakaa 
työtä. Rahoittajan kanssa on sovittu, että teette nämä ja nämä – muuhun ei 

ole aikaa eikä rahaa. 

” 
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3.5.4. Ohjelman toteutuksen haasteita 

Ohjelman toteutuksen aikana on koettu useita hallinnollisia muutoksia monella tasolla: 

Rahoittava viranomainen vaihtui lääninhallitusten lakkauttamisen vuoksi Etelä-Suomen 

lääninhallituksesta Hämeen ELY-keskukseksi. Lisäksi hanketoteuttajissa on tapahtunut 

organisaatiomuutoksia (Adultan konkurssi yms.). Koordinaatiohankkeella on ollut runsaasti 

haasteita. Koordinaatiohankkeen aikaa ja energiaa on kulunut siirtymisiin organisaatioyksiköstä 

toiseen nykyisen Aalto-yliopiston sisällä52. Lisäksi haasteena ovat olleet viestintähenkilöstön 

henkilövaihdokset, mikä on selkeästi vaikeuttanut yhtä koordinaatiohankkeen päätehtävistä eli 

viestintää. Hankkeiden ennakko-odotukset tuesta ovat usein ylittäneet koordinaatiohankkeen 

resurssit. Tästä voi päätellä, että koordinaatiohankkeen tehtäviä ei ollut ehkä riittävän hyvin 

määritelty ja/tai tiedotettu hankkeille. 

 

Luovien alojen kehittämiseen liittyvä keskustelu on pitkälti ollut poliitikko-, hallinto- ja 

kehittäjävetoista. Haasteena on edelleen, miten saataisiin luovien alojen yrittäjien ja muiden 

tekijöiden ääni paremmin kuuluviin. Yleisemminkin kehitettäessä asioita hankkeiden kautta 

haasteena on, miten kehitetyt asiat saataisiin kotiutumaan pysyviin rakenteisiin. Tätä tarkoitusta 

varten tarvittaisiin ehkä vielä nykyistäkin syvempi ja strategisempi yhteisymmärrys sekä 

tarkempi tiekartta siitä, mitä kehitysvälineitä tarvitaan ja miten asioita kehitetään.    

 

Muun muassa arvioinnin kohderyhmäkysely osoittaa, että kehittämisohjelmakokonaisuus ja 

ohjelman hankkeet tunnetaan kentällä kohtuullisen huonosti. Vain viidennes vastaajista ilmoitti 

tuntevansa kehittämisohjelman tavoitteita, toimintaa ja hankkeita.  

                                                
52 Koordinaatiohanke siirtyi 1.3.2009 Taideteollisesta korkeakoulusta Teknilliseen korkeakouluun, josta 
puolestaan 1.1.2010 tuli osa vastaperustettua Aalto-yliopistoa. Sieltä koordinaatiohanke siirtyi 1.4.2010 
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskukseen. 

Hankemaailma on epäsikiö, joka kasvattaa uusia päitä ja jalkoja ja kun ne 
alkavat elää, laitetaan poikki, ja sitten taas kasvatetaan uusi jalka. 

 
On turha marista, että eri ohjelmien välinen yhteistyö on vaikeaa. Sen 
taakse on helppo mennä. Enemmän on kiinni asenteesta. Luonteva 

yhteistyö tulee tarpeen kautta. 
 

Isot terveiset ministeriölle, että pitäisivät huolta että kehitys jatkuu, ettei 
hankkeet vain lopu ja tömps, vaan että päästäisiin kehityshankkeista 

käytännön vakiinnuttamiseen. 

” 
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Kuva  13. Kehittämisohjelman ja hankkeiden tunnettuus (lähde kohderyhmäkysely, N=88).   
 

 

3.6. Ohjelmakokonaisuuden arvioinnin yhteenveto 

Laajoista ja haasteellisista tavoitteista huolimatta ohjelma on painottunut liiketoimintaosaamisen 

kehittämiseen (mukaan lukien tuottaja- ja manageritaidot) ja tietoperustan vahvistamiseen 

perinteisellä taide- ja kulttuurikentällä. Ohjelma on pystynyt vaikuttamaan vain välillisesti ja 

pitkällä aikavälillä muihin tavoitteisiin.53 Tähän ovat vaikuttaneet sekä kehittämisohjelmassa 

tehdyt linjaukset että käytössä olleet välineet. Tuotekehitysosiossa painopistettä jouduttiin ESR-

säännöksistä johtuen siirtämään yrityskohtaisista tuotekehitystoimenpiteistä 

tuotekehitysosaamisen kehittämiseen.54 Verkottuminen luovilla aloilla on päässyt käyntiin ja 

välittäjäportaan vahvistaminen on saatu alkuun, mutta muiden toimialojen kilpailukyvyn 

parantamiseen on vielä matkaa. Se osoittaa, että ote muille aloille suuntautuvaan 

liiketoimintaan paranee vasta, kun ja jos parantuneen liiketoimintaosaamisen pohjalta perustetut 

tai laajentuvat yritykset pääsevät hyvin alkuun. Toisaalta myös muilla toimialoilla tarvitaan lisää 

ymmärrystä ja esimerkkejä luovien alojen osaamisen lisäarvosta.   

 
                                                
53 Tosin kaikki hankkeiden ja ohjelman tavoitteiden ja tulosten jaottelut ovat vain suuntaa-antava, koska 
hankkeiden ei useimmissa tapauksessa voi katsoa kohdentuvan vain yhteen mainituista tavoitteista. 
54 DigiDemo- ja CreaDemo-rahoitus on osin paikannut kehittämisohjelmarahoituksen aukkoja. 
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Pitäisi keskustella yhdessä miten saisi hyviä toimintatapoja juurrutettua – 
voisi tulla ohjelmasta aloite että nyt kokoonnutaan sen vuoksi…. Esim. 
audiovisuaalisia kertomuksia, 1-3 minuuttia, missä kerrotaan hankkeen 

tuloksista. 
 

Nyt pitäisi keskittyä konkreettisiin asioihin, ketteriin, kevyisiin ratkaisuihin ja 
malleihin, joista yrittäjät saavat apua. Pitäisi unohtaa byrokratiat. Tällä 

hetkellä on pirstaleista toimintaa; pitäisi reilusti ja ronskisti ravistaa vanhoja 
toimintamalleja. 

” 
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Ohjelma on onnistunut parhaiten lisäämään keskustelua, tietoa ja osaamista ja ravistelemaan 

sekä herättelemään kenttää otolliseksi myöhempiä kehittämistoimia varten. Kehittämistyö on 

siten saatu laajalla sektorilla liikkeelle. Kehittämisohjelmassa on luotu yhteistä kieltä moneen 

suuntaan ja tietopohja luovista aloista on kasvanut. Myös tietoisuus luovien alojen 

merkityksestä yhteiskunnassa on kasvanut. Tähän on kuitenkin vaikuttanut myös luovista 

aloista Suomessa samaan aikaan käyty muu keskustelu. Samaan aikaan on ajoittunut myös 

yleinen ilmapiirimuutos niin, että yrittäjyyteen yleensä ja samalla myös luovien alojen 

yrittäjyyteen suhtaudutaan Suomessa vähemmän kielteisesti. Ymmärrys yrittäjyydestä on 

lisääntynyt ja yrittäjyys ja sen erilaiset muodot on myös luovilla aloilla alettu yhä enemmän 

nähdä yhtenä vaihtoehtona muiden joukossa työllistyä ja saada toimeentulo ja toteuttaa itseään. 

Myös välittäjäportaan tärkeys on tiedostettu entistä paremmin. Sekä luoviin aloihin että toisaalta 

yrittäjyyden edistämiseen on kohdistunut paljon muitakin kehittämistoimia, joten 

kehittämisohjelman erillisvaikutuksia on erittäin hankala arvioida. 

 
Ohjelman onnistumiset suhteessa tavoitteisiin 
+ liiketoiminta- ja yrittäjäosaaminen 
+ tuottaja- ja manageritaidot 
+ luovien alojen toimintaympäristömuutosten ennakointi ja alan tietoperusta 
+/─ tuotekehitys- ja innovaatiotoiminta  
─ uusien yritysten lukumäärän kasvu sekä alan yritysten kasvu ja jatkuvuus 
─ alan työllisyyden kasvu  
─ alan kansainvälistymisen vahvistuminen ja kulttuurivienti 
─ muiden toimialojen kilpailukyvyn parantaminen luovien alojen osaamisen avulla 
 
Ohjelman päättyessä ja tätä arviointi päivitettäessä talvella 2014-2015 nähdään jo näkyvämpiä 

tuloksia siellä, missä arviointia varten tehdyissä haastatteluissa ja kyselyissä vuonna 2012 oltiin 

vielä varovaisia: kansainvälinen verkottuminen ja yritysten kansainvälistyminen on jo lähtenyt 

liikkeelle ainakin osassa toimialaa55, vaikkei kunnianhimoisiin tavoitteisiin sen suhteen ehkä 

täysin päästykään. Muun muassa peli- tai musiikkialan esimerkeistä voidaan nähdä, että jopa 

yksi tai kaksi merkittävää menestymistä kansainvälisillä markkinoilla voi tuoda kehittämiseen 

sijoitetut rahat tuottoina takaisin. Kansainvälistymisen suhteen ainakin joillakin aineettoman 

arvonluonnin toimialoilla on etuja verrattuna perinteisiin toimialoihin, koska ideoita ja tuotteita on 

helppo levittää globaalisti digitaalisessa ympäristössä. Digitaalisuus myös leviää uusille aloille 

koko ajan. Siitä syystä voi olettaa, että kun luovien alojen kansainvälistyminen on kerran 

lähtenyt liikkeelle, siinä ei ole samanlaista hitausmomenttia riippakivenään kuin suomalaisella 

kotimarkkinoilla toimivalla pk-sektorilla keskimäärin. Toisaalta ohjelman päättyessä voidaan 

myös pohtia sitä, onko ohjelma sittenkään onnistunut vakiinnuttamaan Suomeen tuottaja- ja 

                                                
55 Ks. jäljempänä hanketason arvioinnista: muun muassa TAIVEX-hankkeet ja Finnish Music Express-
hanke ovat onnistuneet hyvin kansainvälisten yhteyksien ja liiketoiminnan luomisessa. Uudemmista 
kansainvälistymishankkeista voi mainita Kioskista konserniksi -hankkeen. Lisäksi on pidettävä mielessä, 
että kansainvälistyminen on suomalaisten pk-yritysten haaste yleisemminkin: kaikista suomalaisista pk-
yrityksistä vain 14 prosentilla on suoraa vientiä (Pk-yritysbarometri Syksy 2014, Suomen Yrittäjät ry, 
Finnvera Oyj, Työ- ja elinkeinoministeriö www (pdf)).  

http://www.yrittajat.fi/File/836c0835-cb4a-4c9f-9834-6c2b3deee11f/PK_barometri_syksy_2014.pdf
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manageritoimialaa, vaikka aiemmin tämän suhteen oltiin jo optimisia. Toisaalta ohjelman kautta 

lisääntynyt tuottaja- ja manageriosaaminen ei varmastikaan ole mennyt hukkaan, vaikka 

toimialan yrityksiä ei tällä hetkellä ole toiminnassa niin paljon, kuin ehkä jossain vaiheessa 

odotettiin. Pienet kotimarkkinat haastavat myös suomalaiset tuottaja- ja manageriyritykset 

kansainvälistymään, ja tämä askel on vielä ottamatta. Lisäksi muiden toimialojen kilpailukyvyn 

parantaminen luovien alojen osaamisen avulla on edelleen merkittävä tulevaisuuden haaste. 

Ohjelma onnistui nostamaan tämän teeman keskusteluun, mutta onnistumisia tässä suhteessa 

on edelleen aivan liian vähän.     

 

Kehittämisohjelma on osaltaan tukenut rakenteellisia kehittämistoimia, jotka parantavat luovien 

alojen yritysten kasvupotentiaalia ja kilpailukykyä globaaleilla markkinoilla, edistävät alojen 

työllisyyttä sekä sopeuttavat yrittäjiä alan nopeaan rakennemuutokseen. Tällaisia ovat olleet 

muun muassa Luovien alojen toimialaraportit, ELY-keskusten palvelujen parantaminen, 

sparraajien ja välittäjien koulutus, alan järjestöjen perustaminen ja koordinaatiohankkeen 

brändin rakentaminen.  

 
 

Ohjelman toteutuksessa on ollut hyviä käytäntöjä, mutta myös haasteita: Valtakunnallisuus on 

tuonut kehittämisohjelmalle näkyvyyttä ja auttanut verkottamaan eri alueiden luovien alojen 

kehittäjien kenttää. Toteutukseen osallistuneiden toimijoiden (ministeriö, ELY-keskus, 

koordinaatiohanke) rooli ja työnjako ovat tukeneet hyvin ohjelman toteutusta. Ohjelma ei 

kuitenkaan ole onnistunut täysin kokoamaan pirstaleista alan kehitystoiminnan kenttää, vaan 

kenttä on edelleen hajanainen. Jatkossakin haasteena on, miten yrittäjäkentän todelliset tarpeet 

saataisiin luovien alojen kehittämistoiminnassa paremmin otettua huomioon.  

 

  

Vaikea sanoa mikä menee kenenkin piikkiin.  
Asennemuutosta on työstetty niin monelta taholta. 

 
Taiteen edistämistä ei ole koskaan ennen yhdistetty luovien alojen 

kehittämiseen… pikkuhiljaa taiteen piirissä tiedetään, että luovat alat on 
olemassa. 

 
Ohjelmassa alettiin kouluttamaan taiteilijoista yrittäjiä, eikä siihen päästä 

millään 5 vuoden ohjelmalla. Kun lähdettiin juuresta, niin se kestää. 

” 
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4. Hanketason arviointi 

 

Tässä luvussa kuvataan hankkeiden tuloksia ja vaikutuksia pääosin hankkeiden tuottaman 

kirjallisen aineiston ja hankehaastattelujen sekä kohderyhmäkyselyn ja -haastattelujen pohjalta. 

Yksityiskohtaisemmat hankekuvaukset ovat tämän raportin liitteinä A ja B.  

4.1. Hankkeiden tavoitteet 

Hankkeiden tavoitteissa ovat korostuneet osaamisen kehittämisen tavoitteet. Uusien yritysten ja 

uusien työpaikkojen synnyttämistavoitteet sekä konkreettiset kasvun ja kansainvälistymisen 

tavoitteet ovat olleet hankkeissa kohtuullisen vaatimattomia. Kun hankkeiden tavoitteet ovat 

keskittyneet osaamisen kehittämiseen, ne ovat itse asiassa olleet lähempänä kentän 

todellisuutta kuin kehittämisohjelman kasvua ja kansainvälistymistä korostaneet tavoitteet. Tätä 

arviointia päivitettäessä läpikäydyissä vuosina 2013-2014 alkaneissa hankkeissa on ollut 

aiemmin rahoitettujen hankkeiden jatkohankkeita, uusia alkuja sekä pienehköjä 

selvityshankkeita, joilla on muun muassa kartoitettu ja koottu alan hyviä käytäntöjä.  

 

Valtioneuvoston periaatepäätöksessä aineettoman arvonluonnin kehittämisohjelmasta (2014) 

luovasta osaamisesta ja luovista aloista lähtevä liiketoiminta on jaettu yritystoiminnan 

kehittämisen näkökulmasta kolmeen ryhmään. Alla olevassa taulukossa kehittämisohjelman 

hankkeet on jaoteltu näihin kolmeen ryhmään sekä neljänteen ryhmään, jossa on hankkeet, 

joiden kohdentuminen on yleisemmin luovat alat, esimerkiksi luovan alan yrittäjyys. Taulukosta 

voi havaita, että vuosina 2013-2014 alkaneissa hankkeissa on useita palvelusektorin hankkeita. 

Tämä on myönteinen kehityssuunta, vaikka hankkeet ovatkin pieniä.  
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Media Palvelut Taide ja kulttuuri 

Digitaaliset ekosysteemit, monistettavat 

tuotteet, kansainvälinen liiketoiminta 

Poikkitoimialainen liiketoiminta, paikallisesta 

kansainväliseen 

Paikalliset ja alueelliset luovien alojen ekosysteemit, 

aluetaloudellinen vaikutus 

Julkaisutoiminta, musiikki, radio, televisio, 

kirjat, lehdet, audiovisuaalinen ala, 

peliteollisuus 

Muotoilu, arkkitehtuuri, muoti, vaatesuunnittelu, mainonta, 

markkinointiviestintä, kulttuurin hyvinvointituotteet, luovat 

metodit työelämässä 

Festivaalit, tapahtumat, esittävä taide, galleriat, museot, 

kuvataide ja muu visuaalinen taide, käsi- ja taideteollisuus 

DiMeKe – Tuotekehitystä digimediaan 

Finnish Music Express 

Film Location Finland 

Location / Destination Finland 

VAAHTO - Valtakunnallinen tuottaja- ja 

välittäjähanke 

Prefix - Ennakkosuunnittelu suomalaisen 

elokuvan kilpailuvalttina ja Prefix Peliyritysten 

liiketoiminnankehittämisen 

valmennusohjelman esiselvitys ja pilotointi 

Valtakunnallinen välittäjävalmennushanke 

 

 

Voimaa taiteesta - palvelukehitysosaamisen edistäminen 

luovan alan yritysten ja hyvinvointialan välillä 

Osaattori 

WDC2012 Helsinki - Rovaniemi 

Avohakkuista kaskenpolttajiksi - luovat alat väylänä 

uudenlaiselle metsäliiketoiminnalle 

Kioskista Konserniksi, Suomalaisten pk-muotiyritysten 

kansainvälistymisohjelma 

Johan nyt on markkinat - vai onko? Selvitys kuttuuristen 

hyvinvointipalveluiden asiakasmarkkinasta 

Musiikkipedagogista yrittäjäksi -hankkeen esiselvitys 

Rakenteita ratkomassa – selvitys taiteilijoiden työn 

rahoitus- ja toimintamallien juurtumisesta 

vanhuspalveluissa  

Veturi – Luovien tilojen verkostotuottajavalmennus  

Art Hub - luovien alojen osaamisyhteisö 

ART360 

KULTAHANKE 

Luovien alojen tapahtumatuotannon johtajaosaamisen 

kehittämishanke – JOHDE ja Johde II - tapahtumatuotannon 

muutosjohtaminen 

Kulttuurin ketju - kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen  

TAIVEX – vientivalmennus ja TAIVEX² 

TEKIJÄ - Teattereiden kiertuejärjestelmä - Turnénätverk för 

Teater 

VAKA Valtakunnallinen Klubi- ja aluekiertuehanke 

YLÖS - Ammattiteattereiden yleisötyön kehittäminen 

KOKIJA - Esittävän taiteen ostajatietokannan kehitysprojekti 

TEKIJÄ 2 -esiselvityshanke 

Taideteollisuus Suomen myyntivaltiksi 

Luova Suomi, CREADA - luovien alojen yrittäjyysvalmennus, Produforum riks, SILLANRAKENTAJAT - luovien alojen agenttien ja vientiammattilaisten valmennusohjelma 

LUOVAMO - luovien alojen urapalvelut, Luovien alojen verkosto, Luovuus ja liiketoiminta -opaskirja, Luovuus ja liiketoiminta -opaskirja ruotsiksi ja englanniksi, Tee 

tulevaisuus! - pk-yrittäjän ennakointiopas 

Kuva  14. Kehittämisohjelman hankkeet jaoteltuina kohdentumisen mukaan56.  
  
Yhteenveto ohjelman hankkeista on esitetty seuraavilla sivuilla olevissa taulukoissa.  

 
  

                                                
56 Musiikkialaa ei ole kokonaisuudessaan tässä luettu media-alaan, vaan sen hankkeet jakautuvat 
taulukossa kolmeen ryhmään.  
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 Projektin nimi Päätoteuttaja Pääkohderyhmä Tavoitteet Rahoitus: 
EU ja 
valtio 
(suunnite
ltu, 
tilanne 
kesällä 
2012) 

Kokonais
budjetti 
(suunnite
ltu, 
tilanne 
kesällä 
2012) 

Aloitus-
pvm 

Päättymisp
vm 

1 CREADA, luovien alojen 
yrittäjyysvalmennus 

Adulta Oy; Aalto-
yliopiston 
kauppakorkeakoulun 
Pienyrityskeskus 

luovien alojen yrittäjät ja 
yrittäjiksi aikovat 

vahvistaa luovien alojen yritysten liiketoimintaa ja 
liiketoimintaosaamista  

607 180 770 708 1.6.2008 31.12.2010 

2 ART360 Satakunnan 
Ammattikorkeakoulu 

kuvataiteen markkinointia 
kehittävät tahot: 

lisätä kuvataiteen toimijoiden managerointi- ja 
liiketoimintaosaamista sekä löytää uusia 
liiketoimintamalleja 

878 333 1 033 333 1.8.2008 31.12.2011 

3 Film Location Finland Pohjois-Suomen 
elokuvakomission 
taustaorganisaatio 
POEM-Säätiö 

alueelliset elokuvakomissio-
toimintaa edistävät 
organisaatiot 

luoda alueellisista elokuvakomissiotoimijoista 
kansallinen yhteistyöverkosto palvelemaan Suomessa 
kuvattavia kansainvälisiä av-tuotantoja 

233 483 291 854 1.7.2008 28.2.2011 

4 Finnish Music Express Sibelius-Akatemia musiikkialalla toimivat henkilöt 
ja organisaatiot 

tukea suomalaisen musiikkiviennin kasvua 
järjestämällä koulutuksia ja valmennuksia 
musiikinviennin ammattilaisille 

600 000 816 341 1.8.2008 29.2.2012 

5 Luova Suomi IADE; Aalto-yliopisto ohjelmasta rahoitettavat 
hanketoimijat, luovien alojen 
kehittäjät ja 
koulutusorganisaatiot, 
mahdolliset yritykset ja/tai 
ammatinharjoittajat 

tukea ja ohjata kehittämisohjelman hankkeita, 
vahvistaa kehittäjätahojen osaamista ja toimijoiden 
välistä verkostoitumista, 
tehdä suomalaista osaamista tunnetuksi 
kansainvälisesti, levittää alan osaamista ja tietoa 
hyvistä toimintamalleista, vahvistaa alan tietoperustaa 
keräämällä alan tutkimuksia ja hyviä esimerkkejä, 
tarjota luovien alojen kehittäjille ja toimijoille erilaisia 
palveluja (tieto- ja viestintäpalvelut, tapahtumat ja 
verkostotapaamiset, verkostoituminen ja hanketuki) 

1 138 800 1 348 000 1.3.2008 31.3.2011 

6 YLÖS - 
Ammattiteattereiden 
yleisötyön kehittäminen 

Tampereen 
yliopiston Tutkivan 
teatterityön keskus 

soveltavan teatterin 
ammattilaiset 

kehittää soveltavan teatterin yrittäjyyttä ja uudenlaista 
soveltavan teatterin yritystoimintaa sekä vakiinnuttaa 
ammattimainen yleisötyöjärjestelmä suomalaisiin 
teattereihin 

377 679 462 812 1.8.2008 28.2.2011 

7 KULTAHANKE Suomen 
Yrittäjäopisto 

käsi- ja taideteollisuus- ja 
muotoilualan yrittäjät ja 
yrittäjiksi aikovat 

kehittää käsityö-, taideteollisuus- sekä muotoilualan 
osaajien yrittäjyys- ja liiketoimintaosaamista sekä 
verkostoitumista 

438 852 548 565 1.1.2009 31.12.2011 

8 SILLAN-RAKENTAJAT - 
luovien alojen agenttien ja 
vientiammattilaisten 
valmennusohjelma 

Adulta Oy, Lahden 
ammattikorkeakoulu 

luovien alojen agenteiksi tai 
vientiammattilaisiksi aikovat 

synnyttää uusi luovien alojen agenttien ja 
vientiammattilaisten ammattikunta sekä sille 
toimintakulttuuri ansaintamahdollisuuksineen 

668 905 882 022 1.1.2009 31.12.2011 

9 VAKA Valtakunnallinen 
Klubi - ja 
aluekiertuehanke 

Cursor Oy musiikin alojen järjestöt ja 
säätiöt, alan yrittäjät 

parantaa rytmimusiikin alueellista saatavuutta ja 
musiikin vapaan kentän toimintaedellytyksiä 

368 050 495 000 1.12.2008 30.6.2011 

10 DiMeKe - Tuotekehitystä 
digimediaan 

Oulun yliopiston 
koulutus- ja 
tutkimuspalvelut 

peli-, animaatio- ym. 
digitaalinen sisällöntuotanto 

edistää digimedia-alan yritysten tarinallista 
tuotekehitysosaamista 

545 000 728 000 1.2.2009 31.3.2012 

11 TAIVEX - vientivalmennus TINFO (Teatterin 
tiedotuskeskus) 

taiteen toimialojen 
kansainväliset viennin 
koordinaattorit, managerit, 
tuottajat, agentit j 

lisätä verkostoitumista, kehittää vienti- ja 
kansainvälistymisvalmiuksia sekä 
liiketoimintaosaamista 

455 500 687 700 1.4.2009 31.12.2011 

12 Kulttuurin ketju - kulttuurin 
matkailullinen 
tuotteistaminen 

Turun 
kaupunki/Turku 
Touring 

yhteistyöyritysten verkostot 
sekä kulttuuri- ja matkailualan 
yritykset 

rakentaa käytännön välineitä kulttuurimatkailun tuote- 
ja laadunkehittämiseen 

648 000 810 000 24.2.2009 31.12.2011 

13 Art Hub - luovien alojen 
osaamisyhteisö 

Tampereen Seudun 
Uusyrityskeskus ry 

alueelliset taidetoimikunnat vahvistaa alueellisia taidetoimikuntia palveluntarjoajina, 
parantaa palveluja 

373 620 439 553 1.6.2009 31.10.2011 

14 Produforum riks Luckan rf ruotsinkieliset kulttuurituottajat 
ja taiteilijat, kulttuuriyritykset 

helpottaa ja kehittää ruotsinkielisten vapaiden ryhmien, 
taiteilijoiden sekä tuottajien työtä Suomessa. 

796 704 939 688 1.6.2009 30.6.2014 

15 Voimaa taiteesta - 
palvelukehitysosaamisen 
edistäminen luovan alan 
yritysten ja hyvinvointialan 
välillä 

Tampereen 
yliopiston Tutkivan 
teatterityön keskus 

luovilla ja hyvinvointialalla 
toimivat taidelähtöisiä 
menetelmiä työssään 
hyödyntävät ammattilaiset  

edistää taiteen soveltavien menetelmien käyttöä 
hyvinvointialalla, kehittää uudenlaisia taidelähtöisiä 
palveluita, edistää luovan alan ja hyvinvointialan 
ammattilaisten osaamista yrittäjyydessä, 
kaupallistamisessa ja palvelumuotoilussa  

535 580 645 340 1.8.2010 31.12.2012 

16 Luovien alojen 
tapahtumatuotannon 
johtajaosaamisen 
kehittämishanke - JOHDE 

Sibelius-Akatemia tapahtumatuotannon ja luovan 
talouden yritykset 

vahvistaa johtamis- ja liiketoimintaosaamista  734 800 882 000 1.9.2010 31.8.2013 

17 Luova Suomi (jatkohanke) Aalto-yliopiston 
kauppakorkeakoulun 
Pienyrityskeskus 

ohjelmasta rahoitettavat 
hanketoimijat, luovien alojen ja 
talouden, kehittäjät, kouluttajat, 
tutkijat, 
ammatinharjoittajat, yritykset ja 
päättäjät 

luoda elävä ja aktiivinen luovien alojen ja talouden 
toimijaverkosto, joka kokoaa 
luovien alojen ja talouden kehittäjiä, päättäjiä, 
rahoittajia, yrittäjiä ja ammatinharjoittajia yhteistyöhön 

1 092 000 1 285 000 1.4.2011 28.2.2015 

18 WDC2012 Helsinki – 
Rovaniemi 

Rovaniemen Kehitys 
Oy 

luovien alojen ja muotoilualojen 
pk- ja mikroyritykset Lapissa ja 
WDC-alueella 

luoda ja testata uusia tapoja hyödyntää 
muotoilupalveluita, vahvistaa luovien alojen ja 
muotoilun osaamista, kehittää luovien alojen yritysten 
toimintaedellytyksiä 

1 063 400 1 300 000 1.4.2011 30.6.2013 

19 Location / Destination 
Finland 

Lapin 
Elämystuotanto Oy 

elokuvakomissiotoimintaa 
toteuttavat ja hyödyntävät 
organisaatiot 

lisätä Suomen vetovoimaisuutta kv-elokuva, TV- ja 
mainostuotantojen toteutuspaikkana, vakiinnuttaa 
kansallinen elokuvakomissio 

840 370 1 001 270 11.4.2011 31.12.2013 

20 Osaattori Lasipalatsin 
Mediakeskus Oy 

sosiaali- ja terveysalalle 
suuntautuvat luovien alojen 
yrittäjät ja ammatinharjoittajat 

lisätä taiteilijoiden työtilaisuuksia sekä tarjota kulttuuria 
ja taidetta vanhusten hoivayhteisöihin 

424 916 499 900 15.5.2011 31.12.2013 

21 TEKIJÄ - Teattereiden 
kiertuejärjestelmä - 
Turnénätverk för Teater 

Tampereen 
yliopiston Tutkivan 
teatterityön keskus 

kiinteät teatterit ja niiden 
henkilökunta, vapaat 
teatteriryhmät, teatterituottajat, 

toimivan valtakunnallisen teatterikiertue- ja 
yhteistyöverkoston kehittäminen, kansainvälisen 
teatterikiertuetoiminnan edistäminen 

647 002 895 698 24.3.2011 31.7.2013 

22 Prefix - 
Ennakkosuunnittelu 
suomalaisen elokuvan 
kilpailuvalttina 

Metropolia 
Ammattikorkeakoulu 

elokuvien tuotantoyhtiöt, 
tuottajat, elokuva-alan 
ammattilaiset 

parantaa suomalaisen elokuvan elinkelpoisuutta 
kansainvälisessä kilpailussa edistämällä työllisyyttä, 
osaamista ja eri alojen yhteistyötä vahvistavia 
tuotannon toimintamalleja 

521 300 663 350 1.8.2011 28.2.2014 

23 TAIVEX² TINFO (teatterin 
tiedotuskeskus) 

kansainvälisiä yhteistuotantoja 
rakentamaan haluavat 
managerit, tuottajat, agentit, pk-
yritykset 

tukea tuottajien kansainvälistymistä, tarjota räätälöityä 
täsmäkoulutusta  

241 200 373 000 1.1.2012 31.12.2013 

24 VAAHTO - 
Valtakunnallinen tuottaja- 
ja välittäjähanke 

Suomalaisen 
musiikin 
tiedotuskeskus Fimic 
ry. 

musiikin, tanssin, kirjallisuuden, 
tapahtumatuotannon järjestöt ja 
niiden jäsenet 

uusien toimintamallien luominen esittävän taiteen, 
vapaalle kentälle, välittävän portaan 
toimintaedellytysten kehittäminen 

400 000 529 500 1.4.2012 31.3.2014 

Kuva  15. Kehittämisohjelman vuosina 2008-2012 alkaneet hankkeet.  
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 Projektin nimi Päätoteuttaja Pääkohderyhmä Tavoitteet EU ja 
valtion 
rahoitus 
(Myönnet
ty) 

Kokonais
budjetti 
(suunnite
ltu, 
tilanne 
talvella 
2014-15) 

Aloitus-
pvm 

Päättymis-
pvm 

1 Luovuus ja liiketoiminta –
opaskirja 

Humanistinen 
Ammattikorkeakoulu/
HUMAK 

yrittäjyyttä harkitsevat, yrittäjät, 
koulutusorganisaatiot sekä 
yritysneuvojat luovilla aloilla 

tuottaa opas/oppikirja, jota voi käyttää sekä luovan alan 
yrittäjyysvalmennuksissa että jakaa 
itseopiskelumateriaalina 

29 250 29 250 1.5.2013 31.10.2014 

2 Johan nyt on markkinat - 
vai onko? Selvitys 
kuttuuristen 
hyvinvointipalveluiden 
asiakasmarkkinasta 

Luovien alojen 
liiketoiminnan 
kehittämisyhdistys 
Diges ry 

taiteen ja kulttuurin kentän 
ammattilaiset, jotka toimivat tai 
harkitsevat toiminnan 
aloittamista hyvinvointisektorilla 

kartoittaa taide- ja kulttuuripalveluiden 
asiakaspotentiaali ja markkinat sosiaali- ja terveysalalla 

30 006 30 006 1.5.2013 31.12.2013 

3 Prefix Metropolia 
Ammattikorkeakoulu 

elokuvien tuotantoyhtiöt, 
tuottajat, elokuva-alan ja 
draamatuotannon 
ammattilaiset, VFX (visual 
effects) toimijat, alojen 
opiskelijat ja heidän 
opettajansa 

kehittää ennakkosuunnittelulähtöinen elokuvatuotannon 
malli, jota voidaan soveltaa myös muille 
draamatuotannon aloille ja joka on kaikkien alan 
toimijoiden vapaasti hyödynnettävissä 

322 458 379 335 3.5.2013 31.3.2015 

4 Veturi - Luovien tilojen 
verkostotuottaja-
valmennus 

Humanistinen 
Ammattikorkeakoulu/
HUMAK 

henkilöt, jotka haluavat kehittää 
verkostotuottajan taitojaan ja 
ottaa vastuuta olemassa 
olevista luovien alojen 
verkostoista 

kouluttaa luovan toimialan verkostojen ylläpitoon 
erikoistuneita verkostotuottajia 

49 449 49 449 1.6.2013 31.12.2014 

5 Avohakkuista 
kaskenpolttajiksi - luovat 
alat väylänä uudenlaiselle 
metsäliiketoiminnalle 

Humanistinen 
ammattikorkeakoulu 
/ Humak 

luovan alan yritykset, 
elämysmatkailupalveluiden 
tuottajat, luontopalveluiden 
tuottajat ja metsäalan toimijat 

tutkia, kuinka kulttuurisia interventioita voitaisiin tehdä 
metsämatkailussa ja toisaalta kuinka teknologia 
soveltuisi tarinallisten ja kulttuuristen elementtien 
liittämiseksi osaksi metsäelämystä 

107 069 107 069 1.12.2013 31.12.2014 

6 LUOVAMO - luovien 
alojen urapalvelut 

Varsinais-Suomen 
elinkeino-, liikenne ja 
ympäristökeskus 

työnhakija- ja työnantaja-
asiakkaat (mukaan lukien 
yksityinen, julkinen ja ns. 
kolmannen sektori) 

saada työvoimahallinnon ohjaus- ja neuvontapalvelut 
vastaamaan paremmin luovien alojen työnhakijoiden 
työnhaun ja työllistymisen tarpeisiin, välittää alan 
osaajia työnantajille ja kehittää työllistäviä prosesseja 

147 500 147 500 1.1.2014 31.12.2014 

7 Taideteollisuus Suomen 
myyntivaltiksi 

Teollisuustaiteen 
Liitto Ornamo ry 

taideteollisen alan taiteilijat, 
muotoilijat ja taiteen 
välittäjäporras (mm. galleriat, 
huutokaupat ja 
konseptimyymälät). 

selvittää kuvataiteen ja taidekäsityön kotimaista ja 
kansainvälistä markkinatilannetta ja luoda uusia 
toimintamalleja myynnin edistämiseksi, edistää 
taiteilijoiden ja taidekäsityöläisten sekä gallerioiden, 
myymälöiden ja huutokauppojen verkottumista ja 
kehittää alan liiketoimintaa 

145 000 145 000 1.1.2014 31.1.2015 

8 Rakenteita ratkomassa - 
selvitys taiteilijoiden työn 
rahoitus- ja 
toimintamallien 
juurtumisesta 
vanhuspalveluissa 

Taiteen 
edistämiskeskus / 
Lounais-Suomen 
toimipiste 

julkisen, yksityisen ja 
kolmannen sektorin 
organisaatiot ja hankkeet 
vanhustyössä ja sosiaali- ja 
terveysalalla 

kartoittaa, millaisia rakenteellisia toiminta- ja 
rahoitusmalleja sekä hyviä käytäntöjä eri puolilla 
Suomea on syntynyt ammattitaiteilijoiden palveluiden 
kehittämiseksi ja lisäämiseksi erityisesti vanhustyössä, 
luoda rakenteellisesti ja rahoituspohjaltaan toimiva malli 
ammattitaiteilijan työskentelylle vanhuspalveluissa 

37 441 49 941 1.1.2014 30.9.2014 

9 Musiikkipedagogista 
yrittäjäksi -hankkeen 
esiselvitys 

Metropolia 
Ammattikorkeakoulu 
Oy 

valtionosuusjärjestelmän 
ulkopuoliset musiikkikoulut 

löytää uusia näkökulmia ja ansaintamenetelmiä, jotka 
tukevat musiikkipedagogien työllistymistä ja alan 
kannattavaa yritystoimintaa 

38 000 45 000 1.2.2014 1.12.2014 

10 KOKIJA - Esittävän 
taiteen ostajatietokannan 
kehitysprojekti 

Tutkivan teatterityön 
keskus (Viestinnän, 
median ja teatterin 
yksikkö, Tampereen 
yliopisto) 

esittävää taidetta Suomessa 
ostavat tahot, esityksiä 
tuottavat teatterit, ryhmät ja 
yksittäiset taiteilijat 

kehittää KOKIJA-tietokannasta valtakunnallinen 
vakiintunut työkalu esittävän taiteen markkinointiin, 
myyntiin ja kiertuetoiminnan suunnitteluun 

96 841 113 930 1.3.2014 15.3.2015 

11 TEKIJÄ 2 -
esiselvityshanke 

Tutkivan teatterityön 
keskus, Viestinnän, 
median ja teatterin 
yksikkö, Tampereen 
yliopisto 

kiinteät ammattiteatterit ja 
esittävän taiteen festivaalit 
sekä vapaan 
ammattiteatterikentän toimijat 

kartoittaa kiinteiden teattereiden ja esittävän taiteen 
vapaan ammattiteatterikentän toimijoiden halukkuutta 
yhteistuotantoihin, kehittää konkreettisia 
yhteistuotantomalleja vapaiden ryhmien ja kiinteiden 
teattereiden välillä 

37 500 50 000 1.4.2014 31.8.2014 

12 Valtakunnallinen 
välittäjävalmennushanke 

Music Finland ry kaikki taiteen vapaalla kentällä 
toimivat tahot: esittäjät ja 
tekijät, välittävä porras, 
tuottajaporras sekä yleisö 

luoda malli välittävän portaan myyntivalmennukselle ja 
uudenlainen foorumi työnhakijoiden ja työnantajien 
kohtauttamiselle kansallisesti ja kansainvälisesti, 
vahvistaa välittäjäportaan yritysosaamista ja 
kansainvälisiä verkostoja sekä kehittää taiteen 
saatavuutta ja vapaan kentän taiteilijoiden työllistymistä  

162 616 181 156 1.4.2014 28.2.2015 

13 Peliyritysten 
liiketoiminnan 
kehittämisen 
valmennusohjelman 
esiselvitys ja pilotointi 

Aalto University 
Executive Education 
Oy 

valtakunnallisesti toimivien 
pelialan yritysten, julkisen 
sektorin sekä tutkimus- ja 
opetusalan asiantuntijat, 
kehittäjät ja johto 

kartoittaa pelialan liiketoiminnan nykytilaa ja 
tulevaisuuden osaamis- ja kehittymistarpeita 

49 976 49 976 15.4.2014 31.12.2014 

14 Luovien alojen verkosto Rauman kaupunki luovan alan yrittäjät, alueelliset 
ja valtakunnalliset päättäjät, 
kehittäjäorganisaatiot, 
rahoittajatahot, hanketoimijat ja 
pohjoismainen KreaNord-
verkosto 

vahvistaa alueiden välistä yhteistyötä, tarjota toimintaa, 
joka tukee luovien alojen elinkeinon kehittämistä, 
jalkauttaa luovan talouden toimenpiteitä, levittää hyviä 
käytäntöjä, vahvistaa luovien alojen ja muiden 
toimialojen välistä yhteistyötä, valmistella hankkeita 
aineettoman arvonluonnin teemoista jne. 

36 890 43 400 1.5.2014 31.10.2014 

15 Johde II - 
tapahtumatuotannon 
muutosjohtaminen 

Taideyliopiston 
Sibelius-Akatemia  

verkostomaisen 
tapahtumatuotannon tahot, 
mm. festivaaliorganisaatiot, 
kuntien elinkeinomatkailu- ja 
kulttuuripalvelut sekä liikenne-, 
majoitus- ja 
ravitsemuspalveluyritykset  

tuottaa tietoa tapahtuma- ja festivaalikentällä 
tapahtuvasta rakenteellisesti muutoksesta, vahvistaa 
kentällä toimivien ammattilaisten verkostoa 
valtakunnallisesti ja laajentaa asiantuntijaverkostoa 
eurooppalaisella tasolla 

61 551 81 551 1.5.2014 31.3.2015 

16 Tee tulevaisuus! - pk-
yrittäjän ennakointiopas 

Luovien alojen 
liiketoiminnan 
kehittämisyhdistys 
Diges ry 

pk-yrittäjät ja yrityskehittäjät tuottaa käytännönläheinen ennakointiopas pk-yritysten 
liiketoiminnan kehittämisen tueksi, kasvattaa yrittäjien 
osaamista ja kiinnostusta ennakointiin, innostaa lukijaa 
liiketoimintansa kehittämiseen 

39 064 39 064 2.5.2014 31.12.2014 

17 Kioskista Konserniksi, 
Suomalaisten pk-
muotiyritysten 
kansainvälistymisohjelma 

Finpro ry suomalaiset muotialan 
yritykset, joilla on kyky ja halu 
kansainvälistyä, sidosryhmät eli 
Team Finland  toimijat, agentit 
ja muut välittäjätoimijat sekä 
kansainvälisesti toimivat 
vähittäiskaupan alan toimijat 

valmistella mukaan valittujen yritysten 
kansainvälistymistä ja luoda pohja kansalliselle 
muotialan klusterille ja brändille, luoda toteutettava 
kasvun roadmap, jolla vauhditetaan klusterin ja 
yksittäisten yritysten kv-liiketoiminnan kasvua 

54 079 58 571 1.8.2014 31.1.2015 

18 Luovuus ja liiketoiminta -
opaskirja ruotsiksi ja 
englanniksi 

Humanistinen 
Ammattikorkeakoulu/
HUMAK 

yrittäjyyttä harkitsevat, yrittäjät, 
koulutusorganisaatiot sekä 
yritysneuvojat luovilla aloilla 

tehdä Luovuus ja liiketoiminta -työkirjasta kieliversiot 
sekä ruotsiksi ja englanniksi 

21 840 21 840 1.11.2014 31.3.2015 

Kuva  16. Kehittämisohjelman vuosina 2013-2014 alkaneet hankkeet.  
  



47 
 

4.2. Hankkeiden kohderyhmät kohderyhmäkyselyn perusteella 

Hankkeisiin osallistuneille lähetettyyn kohderyhmäkyselyyn saatiin 92 vastausta. Vastaajista 75 

% oli naisia, 52 % 25-44-vuotiaita ja 35 % 45-54-vuotiaita. Korkea-asteen koulutus (esim. 

insinööri, hum.kand. fil. kand., fil.lis.) oli 64 %:lla ja taide- ja kulttuurialan koulutus myös 64 %:lla 

vastaajista. Vastaajat olivat siis hyvin koulutettuja ja kolme neljäsosaa heistä oli naisia. 

Yleisimmin kohderyhmäkyselyn vastaaja oli saanut tiedon hankkeesta toteuttavalta 

organisaatiolta (40 %) tai tuttavalta (21 %). Internet on myös ollut merkittävä tietolähde (17 %). 

Luovan Suomen uutiskirjeestä tai nettisivuilta tiedon hankkeesta oli saanut 9 % vastaajista. 

Vastauksia saatiin melkein kaikista kehittämisohjelman hankkeista, jotka olivat käynnissä 

kyselyn ajankohtana vuonna 2012. Eniten vastaajia oli Kultahankkeesta sekä TEKIJÄ- ja 

Voimaa taiteesta -hankkeista, joista kaikista oli noin 12 % kaikista vastaajista. 

 

Yrityksissä ilmoitti toimivansa 48 % vastaajista - luovien alojen yrityksissä 37 % ja muiden 

alojen yrityksissä 11 %. Vastaajat edustivat monen eri toimialan yrityksiä – eniten vastaajia oli 

tanssin ja teatterin toimialalla toimivista yrityksistä sekä muiden kuin luovien alojen yrityksistä, 

joista molemmista oli 21 % yrityksissä toimivista vastaajista. Seuraavaksi eniten oli kuvataide- ja 

galleria-alan sekä käsityöalan yrityksistä (molemmista 13 %). Vastaajista yksinyrittäjiä oli 25 % 

(luovien alojen yksinyrittäjiä 21 %). Vastaajista 32 % suunnitteli yrittäjyyttä ja 31 % ei 

suunnitellut yrittäjyyttä vastaushetkellä. Luovien alojen yrittäjyyttä kertoi suunnittelevansa 29 % 

(päätoimista yrittäjyyttä luovilla aloilla 11 %). Vastaajista 36 % ei toiminut yrittäjänä eikä 

suunnitellut yrittäjyyttä. 
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Vastaajien edustamista yrityksistä 47 %:lla liikevaihto oli alle 40 000 euroa ja 69 %:lla alle 

100 000 euroa. Kahdella kolmasosalla yrityksistä liikevaihto oli vastausten mukaan pysynyt 

suurin piirtein ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna. 75 %:lla vastaajien edustamista 

yrityksistä oli alle 5 työntekijää ja 88 %:lla alle 10 työntekijää. Kyselyssä 33 vastaajaa vastasi 

kysymykseen edustamansa yrityksen kasvuhakuisuudesta. 12 % heistä ilmoitti, että yrityksen 

tavoitteena oli kasvaa voimakkaasti ja 67 %:lla oli tavoitteena kasvaa mahdollisuuksien 

mukaan. Jos näitä kasvutavoitelukuja verrataan Pk-yritysbarometriin, jonka mukaan esimerkiksi 

syksyllä 201257 voimakkaasti kasvuhakuisia oli 8 % ja mahdollisuuksien mukaan kasvavia 38 % 

suomalaisista pk-yrityksistä, kyselyyn vastanneet luovien alojen yritykset näyttäisivät olevan 

selkeästi kasvuhakuisempia kuin suomalaiset yritykset keskimäärin. Toisaalta voidaan olettaa, 

että kehityshankkeisiin osallistuvat yritykset ovat kasvuhakuisempia kuin yritykset keskimäärin, 

joten vastaajajoukko lienee huomattavan valikoitunut.58  

4.3. Hankkeiden toimenpiteitä, tuloksia ja vaikutuksia 

Kehittämisohjelman hankkeiden toimenpiteisiin oli indikaattoritietojen mukaan vuoden 2014 

syksyyn mennessä osallistunut noin 5400 henkilöä ja osallistujat olivat suorittaneet noin 27500 

koulutus- ja henkilötyöpäivää. Toimenpiteissä aloittaneista naisia oli noin 71 % ja noin 69 % 

korkeakoulututkinnon suorittaneita. Ikäryhmittäin luokiteltuna noin 58 % osallistujista oli 25-44-

vuotiaita ja noin 24 % 45-54-vuotiaita. Hankkeisiin oli osallistunut noin 1200 yritystä.  

  

                                                
57 Pk-yritysbarometri, syksy 2012, Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj, Työ- ja elinkeinoministeriö www 
(pdf). 
58 Ramboll Management Consultingin (2013) luovien alojen yrityksille suunnatussa kyselyssä 57 
prosenttia vastaajista vastasi yrityksensä pyrkivän voimakkaaseen kasvuun seuraavan 3 vuoden aikana. 
Pk-barometrin pohjalta Metsä-Tokila 2013 on päätynyt toteamaan, että luovan alan yritykset ovat jonkin 
verran kasvuhakuisempia kuin suomalaiset pk-yritykset keskimäärin: Kaikista pk-yrityksistä on 
voimakkaasti kasvuhakuisia 7 prosenttia ja mahdollisuuksien mukaan kasvamaan pyrkiviä 38 prosenttia. 
Luovien alojen yrityksistä voimakkaasti kasvuhakuisia on 9 prosenttia ja mahdollisuuksia mukaan 
kasvamaan pyrkiviä (40 %). Toisaalta neljänneksellä luovien alojen yrityksistä ei ole kasvutavoitetta, kun 
pk-yrityksissä keskimäärin tämä osuus on 18 prosenttia. Uudemmassa toimialaraportissa (Peltola, Ollila, 
Metsä-Tokila 2014) todetaan, että kuten muilla aloilla myös luovilla toimialoilla yleisin ryhmä muodostuu 
mahdollisuuksien mukaan kasvamaan pyrkivistä yrityksistä (33 prosenttia). Kaikilla aloilla tämän ryhmän 
keskiarvo on 37 prosenttia. Voimakkaasti kasvuhakuisia on sekä kaikilla aloilla keskimäärin että luovilla 
aloilla 8 prosenttia. Tuntuu siis, että luovilla aloilla yritysten kasvuhalukkuus on lievässä laskussa. 
Luultavasti pelialan merkitys on näissäkin luvuissa suuri.  

http://www.yrittajat.fi/File/74ed062d-6e66-4296-8338-6e17532fd014/SY_pkyritysbarometri_syksy2012.pdf
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  Tavoite Toteuma 

Tilanne 
kesä 2012 

% Toteuma 
Tilanne 
9/ 2014 

% 

Aloittaneet henkilöt 4674 3836 82 % 5378 115 % 
Lyhytkestoisissa toimenpiteissä aloittaneet 4375   9268  
Tiedotustilaisuuksiin osallistuneet  5286   80967  
Suoritetut tutkinnot 90 84 93 % 90 100 % 
Suoritetut osatutkinnot 19 4 21 % 6 32 % 
Mukaan tulleet yritykset 1171 1506 129 % 1202 103 % 
Mukaan tulleet muut organisaatiot 714 582 82 % 1027 144 % 
Uusien työpaikkojen määrä 211 45 21 % 92 44 % 
Uusien yritysten määrä 102 44 43 % 70 69 % 

Kuva  17. Kehittämisohjelman hankkeiden indikaattoritietoja, tilanne kesällä 2012 ja syyskuussa 2014. 
 
Yrittäjyyskoulutus ja/tai -valmennus sekä verkostoitumistapahtumat ovat olleet suosituimmat 

toimenpiteet, joihin kohderyhmäkyselyyn vastanneet ovat osallistuneet. Yrittäjyyskoulutukseen 

ja/tai valmennukseen on osallistunut 45 %, verkostoitumistapahtumiin 40 %, muihin koulutuksiin 

ja/ tai valmennuksiin 35 % ja sparraukseen ja/tai mentorointiin 21 % vastaajista tai heidän 

organisaatioistaan. Kansainvälistymistoimenpiteisiin ja/tai -palveluihin on sen sijaan osallistunut 

vain 9 % vastaajista tai heidän organisaatioistaan. Toimenpiteistä vaikuttavimpia yksilötasolla 

näyttäisivät olleen sparraus ja mentorointi sekä kansainvälistymistoimenpiteet. Näihin on 

kuitenkin osallistunut vain vähän henkilöitä – sparraukseen tai mentorointiin ilmoitti 

osallistuneensa 19 ja kansainvälistymistoimenpiteisiin vain 8 vastaajaa. Lopulta näyttää siltä, 

että yrittäjyyskoulutus- ja -valmennus on suhteessa osallistujien määrään (41 vastaajaa) ollut 

varsin tehokas toimenpidetyyppi.     

 

Kuva  18. Eri toimenpiteisiin osallistuneiden hankkeelle antamien kouluarvosanojen keskiarvot 
(lähde kohderyhmäkysely, N= 86).   

 
Tämän arvioinnin kohderyhmäkyselyyn vastanneiden antamat kouluarvosanat hankkeen 

hyödyllisyydelle/vaikuttavuudelle omasta näkökulmasta näyttävät noudattavan kauniisti 

normaalijakaumaa. Keskiarvoksi tulee 8-. Yrittäjät ja yrittäjiksi aikovat kokivat saaneensa jonkin 

7! 7,2! 7,4! 7,6! 7,8! 8! 8,2! 8,4! 8,6!

*verkostoitumistapahtumat!(seminaarit!
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Eri(toimenpiteisiin(osallistuneiden(hankkeelle(antamien(
kouluarvosanojen(keskiarvot((



50 
 

verran enemmän hyötyjä kuin muut vastaajat. Varsin luontevalta tuntuu, että ne, jotka ovat 

osallistuneet kolmeen tai useampaan hankkeen toimenpiteeseen (keskiarvoksi tulee noin 8,5), 

pitivät hanketta jonkin verran vaikuttavampana kuin ne, jotka ovat osallistuneet vain yhteen tai 

kahteen toimenpiteeseen (keskiarvoksi tulee noin 7+).  

Kuva  19. Kouluarvosana hankkeen hyödyllisyydelle (lähde kohderyhmäkysely, N= 86). 
 

Hankkeeseen osallistumisen tulokset ja vaikutukset näyttävät kohderyhmäkyselystä päätellen 

olleen enimmilläänkin vain kohtuullisia. Positiivisena voidaan pitää sitä, että yrittäjien ja yrittäjiksi 

aikovien kokemat vaikutukset ovat olleet jonkin verran suuremmat kuin muiden vastaajien. 

Eniten on ollut pidemmän aikavälin vaikutuksia eli vaikutuksia yhteistyön, tiedon ja osaamisen 

lisääntymiseen sekä myönteisten kehityskulkujen käyntiinlähtöön. Hankkeilla on ollut vähän 

konkreettisia vaikutuksia, kuten yritysidean löytyminen, työllistyminen, yrityksen perustaminen 

tai liiketoiminnan kasvu. Huomattavan heikkoa on ainakin kyselyn perusteella ollut ohjelman 

hankkeiden kansainvälistymisulottuvuus: kansainväliset verkostot, kansainvälistymis- ja 

vientiosaaminen ja kansainvälinen läpimurto ovat kaikki listan häntäpäässä. Kehittämisohjelman 

painopistealueista suhteellisen hyvin ovat onnistuneet ainakin yrittäjien tai yrittäjyyttä 

suunnittelevien mielestä tuotekehitys- ja innovaatiotoiminnan sekä liiketoiminta- ja 

yrittäjäosaamisen vahvistuminen. Sen sijaan kohderyhmän kokemina varsin heikosti ovat 

onnistuneet ohjelman kasvun ja kansainvälistymisen tavoitteet.59 

 
 
 
 
 

                                                
59 Tuottaja- ja manageritaitojen osalta kohderyhmäkyselystä ei voi tehdä päätelmiä, koska nämä 
vaikutukset kohdistuisivat vain kyseiseen koulutukseen tai valmennukseen osallistuneita.  
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Kuva  20. Hankkeeseen osallistumisen tulokset ja vaikutukset (lähde kohderyhmäkysely). 
 
Kohderyhmäkyselyn perusteella hankkeisiin osallistuneiden asenteet luovan alan yrittäjyyttä 

yritysten kasvua ja kansainvälistymistä kohtaan ovat muuttuneet myönteisemmiksi noin puolella 

vastaajista. Erityisen merkittävää on se, että 40 %:lla vastaajista asennemuutos on vaikuttanut 

myös omaan toimintaan.  

 
Kuva  21. Asenteiden muuttuminen (lähde kohderyhmäkysely, N= 87).  

 

Indikaattoritiedot sekä tämän arvioinnin kyselyt ja haastattelut osoittavat, että 

kehittämisohjelman kohderyhmä saavutettiin hankkeissa hyvin ja hankkeiden kautta syntyi 

merkittävästi uutta osaamista sekä toimijoiden välisiä verkostoja. Hankkeissa kehitettiin hyviä 

käytäntöjä ja merkittävässä määrin uusia työkaluja luovien alojen eri toimijoille. Sen sijaan 

hankkeiden kautta syntyneiden uusien yritysten tai työpaikkojen määrät eivät ole kovin suuria.   
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Hankkeiden tulokset ja vaikutukset ovat monelta osin merkittäviä luovien alojen kannalta. 

Verkostoituminen sekä alaa koskeva tietoperusta ovat vahvistuneet. Liiketoiminta- ja 

yrittäjäosaamisen vahvistamisessa on hankkeissa onnistuttu hyvin. Samoin tuottaja- ja 

manageritaidot ovat lisääntyneet. Hankkeissa on tuotettu tietopohjaa ja luotu ja selkiytetty alan 

terminologiaa (useat hankkeet), rakennettu toimialarakenteita, selkiytetty toimijoiden rooleja ja 

perustettu toimialajärjestöjä (esim. Sillanrakentajat), synnytetty yrittäjien välisiä verkostoja ja 

yhteistyösuhteita, muun muassa alihankintaketjuja (esim. Kultahanke), luotu työkaluja, 

palvelumalleja ja yhteisiä pelisääntöjä, esim. sopimus- ja hinnoittelumalleja (esim. Art360, Art 

Hub, Sillanrakentajat, TAIVEX, TEKIJÄ) sekä rakennettu verkkoalustoja ja -välineitä tiedolle, 

markkinoinnille yms. (esim. Luova Suomi, Kulttuurin ketju), kartoitettu ja/tai koottu alan 

kokemuksia ohjelman ajalta (esim. uudemmat hankkeet Rakenteita ratkomassa ja Luovuus ja 

liiketoiminta). Joissakin hankkeissa on saatu alkuun yhteistyötä hyödyntäjäalojen kanssa (esim. 

YLÖS, Voimaa taiteesta, Osaattori, Art Hub, Kulttuurin ketju). Joidenkin tavoitteiden 

edistäminen on sen sijaan onnistunut heikommin. Vientiin ja kansainvälistymiseen suoraan 

liittyviä tavoitteita on ollut muutamalla hankkeella (TAIVEX, Sillanrakentajat, Finnish Music 

Express sekä uudemmista hankkeista Kioskista konserniksi jne.) ja näiden tavoitteiden 

edistämisessä on onnistuttu vaihtelevasti. Kasvuyritysten synnyttäminen tai yritysten 

voimakkaan kasvun edistäminen ei ole ollut suoranaisesti minkään hankkeen tavoitteena. 

Ohjelman välineet eivät ole tätä tukeneetkaan. Toisaalta kasvu olisi voinut joka tapauksessa 

nihkeää taantuman vuoksi. Samaa voi sanoa myös tuotekehityksen edistämisestä. 

Tuotekehityksen tai tuotekehitysosaamisen edistäminen on ollut tavoitteena noin joka 

neljännessä hankkeessa. Kehitys on näidenkin tavoitteiden osalta saatu lähtemään liikkeelle 

asettamalla rohkeasti tavoitteita, joiden tukemiseen ohjelmassa ei ole varsinaisesti ollut 

välineitä.   

 

 

On ollut yllättävän hyviä ja hienoja hankkeita. 
 

Tärkeimpänä oli rohkeus lähteä yrittäjyyteen. Ilman koulutusta en olisi 
perustanut yritystä. 

 
Sain suuren määrän tietoa, jota minulla ei ollut ennestään lainkaan. Jo 

yrityksen perustaneiden kokemukset olivat erittäin hyödyllisiä. 
 

Eri toimijoiden verkottuminen ja tieto toimialan sisäisistä näkökulmista 
lisääntyi. 

 
Eri kokemustaustaisten ihmisten kohtaaminen oli avartavaa ja kokemusten 

jakaminen onnistui hyvin. 

” 
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Ohjelman loppuvaiheen pienehköt selvityshankkeet ovat koonneet tietyllä tavalla 

välitilinpäätöstä ohjelmassa ja alalla ohjelman aikana tapahtuneesta kehityksestä. Uudet 

avaukset – muun muassa metsäliiketoimintaan, taideteollisuuteen ja muotialalle – osoittavat 

kehittämisalueen vähittäistä laajentumista. LUOVAMO ja Rakenteita ratkomassa -hankkeet 

osoittavat, että myös hallinnon kenttä on alkanut aktiivisemmin ratkoa luovien alojen 

kehittämisen haasteita. Suhteellisen pienellä rahoituksella ohjelman loppuvaiheessa on saatu 

siten paljon näkyvää aikaan. Sen sijaan loppuvaiheessa rahoitetuilla jatkohankkeilla – muun 

muassa Prefix sekä KOKIJA ja TEKIJÄ2 – ei ole ehkä pystytty selvittämään ja ylittämään 

kaikkia esteitä, joita hankkeiden toimintaympäristöissä on ollut.  

 

Esimerkkeinä hankkeiden toimenpiteistä, tuloksista ja vaikutuksista voidaan mainita, että 

• Dimekessä tuettiin digimediayritysten tuotekehitystä konkreettisia tuotekehitysprojekteja 

toteuttamalla. Kehityskohteet valittiin kahdella ideakilpailulla. Ensimmäinen ideakilpailu 

kohdistettiin yleishyödyllisten järjestöjen tuotteiden kehittelyyn. Tuotteita tehtiin Suomen 

Punaiselle Ristille ja Pelastakaa Lapset ry:lle. Toisen kilpailun teema oli city sets -

konseptiin perustuva kaupunki visuaalisena näyttämönä. Kilpailulunastuksiin perustuen 

projektissa tehtiin kymmenen yrityksen voimin kahdeksan tuotekehitysprojektia, muun 

muassa Mantelichat-palvelu nuorille Pelastakaa Lapset ry:n asiakkaille ja Reddie-

animaatio nuorten aktivoimiseksi Suomen Punaisen Ristin keräystoimintaan. 

• Film Location Finland -hankkeessa tehtiin pohjatyö kansallisen tason 

elokuvakomissiotoiminnan käynnistämiselle. Projektin ansiosta Suomen kiinnostavuus 

kuvauspaikkana on nousussa. 

• Kultahankkeeseen osallistuneiden käsityöyrittäjien liiketoimintaosaaminen kehittyi 

huomattavasti. Jotkut osallistujat tulivat pohdinnassaan siihen tulokseen, että yrittäjyys 

ei ole heille sopiva vaihtoehto. Tämäkin on nähtävä hyvänä tuloksena.  

• Kulttuurin ketju ja Location/Destination Finland -hankkeissa kehitettiin työkaluja, jotka 

ovat käytettävissä Kulmat.fi-verkkopalvelussa. 

• Produforum riks -hankkeen kehittämä digitaalinen palvelu kulturforum.fi antaa 

näkyvyyttä ruotsinkieliselle kulttuurille Suomessa ja samalla koko suomalaiselle 

kulttuurialalle Pohjoismaissa. 

• Sillanrakentajat-hankkeen aikana perustettiin Agma ry, luovan talouden agenttien ja 

managerien etujärjestö. Agma ry:n tavoitteena on edistää luovan alan agentti- ja 

manageritoimintaa ja tehdä sitä tutuksi sekä rakentaa alalle yhteiset ja toimivat 

pelisäännöt.  

• TEKIJÄ-hanke edisti teatterikiertuetoimintaa yhdistämällä suomalaisen teatterikentän 

ammattiteattereita ja vapaita ryhmiä toimimaan yhdessä entistä monipuolisemman 

teatteritarjonnan takaamiseksi. 
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• VAKA-hankkeessa kehitettiin vapaan kentän edunvalvonnan välineistöä. Esimerkiksi 

hankkeen yhteydessä tehtiin klubiyrittäjien ja festivaali- ja konserttijärjestäjien 

etujärjestön perustamispäätös Tampereella lokakuussa 2009. Hankkeen luoma vapaan 

kentän pysyvä tilastointi mahdollistaa edunvalvonnan. 

• WDC2012 Helsinki-Rovaniemi -hankkeen toteuttamina Rovaniemelle avattiin luovia 

aloja esittelevä ja palvelumuotoilutyöpajoja tekevä Muotoiluhuone, joka toimi 

lappilaisena muotoilun näyteikkunana ja kohtaamispaikkana. Rovaniemi Design Week 

-tapahtumassa toteutettiin 24h designkisa ja hanke järjesti kesällä 2012 muotoilualan 

kansainvälisen kesäkoulutyöpajan. 

• Avohakkuista kaskenpolttajiksi -hanke yhdisti kulttuurisia interventioita metsämatkailuun 

ja sovelsi teknologiaa tarinallisten ja kulttuuristen elementtien liittämiseksi osaksi 

metsäelämystä. Hanke järjesti muun muassa kuvakilpailun, jossa yleisöä pyydettiin 

tekemään oma valokuvatulkinta jostakin suomalaisesta kuvataiteen, kirjallisuuden tai 

tarinaperinnön teoksesta, jotka oli kuvattu ideakorteille.  

• Kioskista konserniksi on suomalaisten pk-muotiyritysten kansainvälistymisohjelma, jossa 

valmistellaan mukaan valittujen yritysten kansainvälistymistä ja luodaan pohja 

kansalliselle muotialan klusterille ja brändille. Hanke kytkeytyy Finpron ja Tekesin 

Finnish fashion design goes global: Kioskista konserniksi -ohjelmaan. 

• Luovuus ja liiketoiminta -hanke tuotti opas/oppikirjan, jota voi käyttää sekä luovan alan 

yrittäjyysvalmennuksissa että jakaa itseopiskelumateriaalina. Opaskirja sai niin hyvän 

vastaanoton, että se päätettiin kääntää ruotsiksi ja englanniksi.  

• Taideteollisuus Suomen myyntivaltiksi -hanke selvitti kuvataiteen ja taidekäsityön 

kotimaista ja kansainvälistä markkinatilannetta ja pyrki luomaan uusia toimintamalleja 

myynnin edistämiseksi. Hankkeessa tehdyn markkinatutkimuksen keskeisenä 

tutkimustuloksena oli, että potentiaaliset taiteen ja taidekäsityön ostajat kokevat nykyiset 

ostamisen kanavat vieraiksi. Digitalisoitumisen myötä kulutustottumukset ja taiteen 

muodot ovat muutoksessa; siksi voidaankin kysyä, onko digitaalista ympäristöä 

hyödynnetty alalla riittävästi.   
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CASE: Finnish Music Expressin Biisilinnan kautta  
päästiin ulkomaisille listoille 
 
Biisilinna-kirjoitusleirejä on järjestetty Finnish Music Express -projektissa, jota ovat 
toteuttaneet yhteistyössä Sibelius-Akatemia, Music Export Finland ja Suomalaisen musiikin 
tiedotuskeskus Fimic. Biisilinna-kirjoitusleiri on tuonut yhteen suomalaiset ja ulkomaiset 
biisintekijät sekä tekijöitä edustavat musiikkikustantajat ja heidän asiakkaansa eli ulkomaiset 
levy-yhtiöt ja artistit. Biisejä on kirjoitettu tiimeissä levy-yhtiöiden edustajien esittelemiin 
projekteihin kansainvälisille markkinoille. Tekijäryhmät ovat voineet saada 
kustannusyhtiöiden edustajilta hyvinkin tarkat tilaukset. Jos kappale päätyy levylle, 
tekijänoikeuspalkkiot ulkomailta voivat olla merkittäviä. Kappaleiden teon ohella tärkeä osa 
tapahtumaa on ollut musiikkialan ammattilaisten verkostoituminen. Kotimaisten 
kirjoitusleirien lisäksi suomalaiset tekijät matkustavat paljon kansainvälisille leireille. Finnish 
Music Express -hankkeen valmennusohjelmiin kuuluva kolmipäiväinen Biisilinna-kirjoitusleiri 
sekä vuoden kestävä Hittitehdas-koulutus saivat kiitosta sekä niihin osallistuneilta 
suomalaisilta musiikin tekijöiltä ja alan toimijoilta että alan kansainvälisiltä toimijoilta. 
Leireillä syntyneitä kappaleita on noussut muun muassa USA:n, Etelä-Korean ja Saksan 
listojen Top 10-sijoituksille. Suomen musiikkiviennin arvo vuonna 2012 oli 35,8 miljoonaa 
euroa ja biisivienti on yksi sen nopeimmin kasvavista sektoreista.  
 
Näin teet maailmanlaajuisen hitin! Suomalainen Biisilinna-hanke synnyttää hittejä 
maailmalle. Radio Nova 09.02.2011  
Suomen kärkikirjoittajat teosmyyntileirillä kansainvälisten huippujen kanssa, Teostory 
TEOSTON ASIAKASLEHTI, 2/2011 
Harjattulassa haudotaan pop-hittejä maailmalle, Turun Sanomat 11.5.2011 
Yhdysvaltain listan ykköspaikalla ensi kertaa suomalaisväriä, Teemu Brunila sävelsi Trey 
Songzin hittilevylle, Helsingin Sanomat 30.8.2012 
Menestyneet suomalaistekijät: Hitti on vaikea tehdä, mutta sitä on helppo kuunnella, YleX 
Uutiset 28.10.2012 
Musiikkialan vientihanke poiki 40 brittisopimusta, Kauppalehti 29.5.2014 
Rovaniemeläisen biisi Billboardin listalle! Väylänpyörre 2.10.2014 
Suomalaisten kappale Billboard-listan kärkisijoilla USA:ssa, Metropoli 4.10.2014 
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CASE: TAIVEX2-hanke selvitti tuottajien

työhyvinvoinnin solmuja 

TAIVEX² oli teatterin, tanssin ja sirkuksen tuottajille tarkoitettu työvaihto-ohjelma, jonka 
taustalla oli ajatus, että kansainvälistyminen perustuu aina henkilökohtaisiin kontakteihin ja 
kokemukseen. Projektin toteutuksesta ja hallinnosta vastasi TINFO – Teatterin 
tiedotuskeskus. TINFOn lisäksi projektin suunnittelussa ja toteutuksessa olivat mukana 
Tanssin Tiedotuskeskus ja Sirkuksen tiedotuskeskus sekä Helsingin, Porin, Tampereen ja 
Turun kaupungit. Varsinaisen työvaihto-ohjelman päättymisen jälkeen TAIVEX2-projekti sai 
puolen vuoden jatkoajan vuodelle 2014 esittävien taiteiden tuottajien työhyvinvointia 
koskevan selvityksen tekemiseen. Työhyvinvointiselvitys päätettiin tehdä, kun 
hankearvioinnissa kävi ilmi, että työvaihto-ohjelmaan osallistuneista 31 ammattilaisesta 35 
% oli vaihtanut työpaikkaansa työoloihin liittyvien ongelmien takia. Selvityksen mukaan 
taustalla on yksilöllisten syiden lisäksi ollut myös yhdistäviä tekijöitä, jotka voidaan luokitella 
kolmeen ryhmään – työn luonteesta johtuviin, työolosuhteista johtuviin ja rakenteellisiin 
syihin. Tuottajan työ koettiin yksinäiseksi ja epäkiitolliseksi: tuottaja on usein työpaikallaan 
ainoa, joka ei ole taitelija, eikä hänen työpanoksensa merkitystä ymmärretä eikä arvosteta. 
Työolosuhdeongelmista suurimmat liittyivät tiedonkulkuun sekä johtamiseen, jonka nähtiin 
keskittyvän vääriin asioihin. Puutteita oli myös työlainsäädännön noudattamisessa. 
Tuottajan palkka on matala suhteessa tehtyihin työtunteihin. Ainakin kokopäiväisesti 
tuottajana työskentelevät tekevät jatkuvasti ylitöitä. Useimmissa työpaikoissa käytössä ollut 
yhdistysmuotoinen toimintamalli jakoi haastateltujen tuottajien mielipiteitä. Yhdistys 
perustetaan usein taiteellisen idean ympärille ”pakosta”, koska sitä kautta voidaan 
hyödyntää ulkopuolista rahoitusta. Taiteilijoilla ei kuitenkaan ole välttämättä aiempaa 
kokemusta yhdistystoiminnasta tai työnantajana toimimisesta. Tämä näkyy haasteina 
päätöksenteossa ja esimerkiksi työnantajavelvoitteiden noudattamisessa. Erityisesti 
ristiriitatilanteet tuovat esiin yhdistysmuotoisen toiminnan haasteet: usein yhdistyksen 
ainoana palkattuna työntekijänä toimivalla tuottajalla on yrittäjän vastuu mutta ei vapauksia. 
Työhyvinvointikyselyn perusteella suurin osa tuottajista kuitenkin voi työssään varsin hyvin. 
Työ koetaan mielekkääksi ja tärkeäksi. Paljon on kuitenkin myös kehitettävää. Vastauksissa 
oli nähtävissä jako hyvin ja huonosti voiviin työyhteisöihin. Erityisesti alan 
rahoitusrakenteesta johtuva epävarmuus koetaan alan kehittymisen esteenä niin työnantaja- 
kuin työntekijäpuolella.  

Leo Nea (2014) (toim.), Hyvää työpäivää tuottaja! Ajatuksia esittävien taiteiden tuottajien 
työolosuhteista ja työhyvinvoinnista, TAIVEX2 -JULKAISUJA 3/2014 www (pdf). 

http://www.tinfo.fi/dokumentit/selvitysweb_1109141035.pdf
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CASE: TEKIJÄ-, TEKIJÄ2- ja KOKIJA-hankkeet  
sekä kiertuetoiminnan haasteet 
 
Tutkivan teatterityön keskuksen hallinnoima TEKIJÄ – Teattereiden kiertuejärjestelmä –hanke oli 
kiinteiden ammattiteattereiden ja vapaiden ryhmien kiertuejärjestelmän ja yhteistoiminnan 
kehittämishanke, joka toteutettiin vuosina 2011–2013. Hankkeen päätavoite oli toimivan 
valtakunnallisen teatterikiertue- ja yhteistyöverkoston kehittäminen. Hankkeen toiminta muodostui 
pääasiassa pilottikiertueista, koulutusjaksoista ja seminaareista. Hankkeessa tehdyn 
ostajamarkkinakartoituksen pohjalta luotiin myös KOKIJA-portaali, joka toimii apuvälineenä kiertue-
esitysten myynnissä. Kartoituksen tuloksena tietokantaan saatiin mukaan 107 kiertueita tarjoavaa ja 
tilaavaa tahoa. TEKIJÄ2-esiselvityshankkeen (2014) tavoitteena oli kartoittaa toimijoiden halukkuutta 
yhteistuotantoihin sekä kehittää konkreettisia yhteistuotantomalleja vapaiden ryhmien ja kiinteiden 
teattereiden välillä. KOKIJA-kehityshankkeen (2014-2015) aikana KOKIJA-tietokannasta tehdään 
kaksikielinen (suomi ja ruotsi) ja se laajennetaan sisältämään ostajatahojen lisäksi tiedot myös 
ajankohtaisista kiertue-esityksistä. Hankkeiden aikana on selvitetty kiertue- ja vierailutoimintaan 
liittyviä monia haasteita ja esteitä. Nykytilanteessa vierailuesitysten tarjonta on huomattavasti 
kysyntää suurempi, ja vastaanottajan rooli korostuu. Yleisesti esteinä on pidetty esimerkiksi 
resurssien riittämättömyyttä, kentän rakenteita sekä toimijoiden asenteita. Selvitysten perusteella 
kiertue- ja vierailutoiminnan estetekijät voidaan jakaa karkeasti neljään kategoriaan: vastaanottaviin 
tahoihin, kiertäviin teattereihin ja ryhmiin, kulttuuripolitiikkaan sekä toimintaympäristöön ja  tapoihin 
liittyviin esteisiin ja haasteisiin. Suurimpia vastaanottaviin tahoihin liittyviä haasteita ovat kiinteiden 
teatteriorganisaatioiden henkilökunnan työaikajärjestelyt, ajan puute, organisaation totutut 
toimintatavat ja päivittäiset rutiinit, täynnä olevat esityskalenterit, intressien puute sekä 
vierailunesityksiin liittyvät taloudelliset riskit. Vaikka tarjontaa on paljon, ostajat kokevat, että on 
hankala löytää omaan ohjelmistoon sopivaa vierailuesitystä. Vierailuesitys ei saa kilpailla teatterin 
oman tuotannon kanssa. Suurimmaksi yksittäiseksi kiertuetoimintaa estäväksi tekijäksi selvityksessä 
mainittiin kiertuerahoituksen puute. Toimintaympäristöstä johtuvaksi kiertuetoiminnan esteeksi on 
luettavissa Suomen suuri maantieteellinen koko. Vaikka kiinteiden teatterien johtajat suhtautuivat 
vierailuihin lähtökohtaisesti myönteisesti, vain harva kertoi teatterinsa tarvitsevan lisää vierailuja. 
Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa kiinteillä teattereilla ei ole varaa ottaa suuria riskejä. 
Hankkeessa haastatellut teatterinjohtajat pitivät kuitenkin teattereiden välisen yhteistyön ja yhteisen 
ymmärryksen lisääntymistä merkittävänä koko kentän kehittymisen kannalta. Teattereille ja ryhmille 
tehdyssä kyselyssä 82 % vastanneista on sitä mieltä, että heidän edustamallaan organisaatiolla olisi 
tarvetta agentuurille tai muille esityksiä välittävän organisaation palveluille. Erityisesti tarvittaisiin 
lisäresursseja myynninedistämiseen. 73 % vastanneista olisi myös valmis maksamaan 
välittäjäorganisaation palveluista, mikäli rahalle saisi vastinetta.  Agentuurin lisäksi teatterikentällä on 
toiveita erilaisista hautomoista, joissa teatterintekijät voisivat saada apua ja ohjausta yksilöllisiin 
haasteisiin. TEKIJÄ-hankkeen kehittämisehdotukset kiertuetoiminnan kehittämiseksi olivat tuki 
kotimaiseen kiertuetoimintaan ja esitysten liikkuvuuteen, tiedon lisääminen kiertuetoiminnasta sekä 
yhteisen toimintakulttuurin rakentaminen. 
 
Kekäläinen Katri & Salomaa Maria (toim), (2013), Kiertueella henki kulkee! -loppujulkaisu 
www (pdf). 

http://www.tekija.info/uploads/TEKIJA_loppujulkaisu2013_low.pdf
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CASE: Taidetta vietiin vanhustyöhön Osaattorissa  
 
Osaattori-hankkeen tavoitteena oli lisätä taiteilijoiden työtilaisuuksia ja tarjota kulttuuria ja 
taidetta vanhusten hoivayhteisöihin. Osaattorin toteuttajana toimi Lasipalatsin Mediakeskus 
Oy ja osatoteuttajina olivat Helsingin, Lahden, Jyväskylän ja Turun kaupungit. Hanke järjesti 
sekä Taitelijana vanhustyössä -täydennyskoulutusta ammattitaiteilijoille että Vanhustyön 
ammattilaisten koulutusta. Taitelijana vanhustyössä koulutuksiin valittiin 10–15 osallistujaa 
motivaation perusteella. Koulutuksen kesto oli 4–5 viikkoa ja tänä aikana oli 10 
tapaamiskertaa, jotka koostuivat luennoista, keskusteluista, työpajoista ja omatoimisesta 
ryhmätyöskentelystä. Opetusmenetelmät olivat valmentavia ja osallistavia ja kouluttajina oli 
taiteilijoita ja luovan alan ammattilaisia sekä yrityselämän edustajia. Oppimistavoitteita olivat 
taiteen vieminen vanhuspalveluyksikköön, yleisökontakti ikäihmisten kanssa, taiteen 
tuotteistaminen ja yrittäjämäinen toiminta. Teemoina olivat kohderyhmän huomioiva 
markkinointi, hinnoitteluosaaminen, vanhustyön yksiköiden käyttäminen esiintymistiloina ja 
työhyvinvoinnista huolehtiminen uudessa ympäristössä. Koulutuksia järjestettiin yhteensä 7: 
Helsingissä, Lahdessa ja Jyväskylässä kussakin kaksi ja Turussa yksi. 
Täydennyskoulutuksessa vanhustyön asiantuntijoille annettiin ideoita siitä, millä tavoin 
taidetta voi käyttää rikastuttamaan vanhustyötä, parantamaan omaa työhyvinvointia ja 
työyhteisön ilmapiiriä. Koulutukseen osallistuminen ei edellyttänyt aiempaa 
taideharrastuneisuutta. Koulutuksessa oli viisi kolmen tunnin koulutuskertaa ja ryhmäkoko 
oli noin 10 henkilöä. Kouluttajina käytettiin kokeneita taidealan ammattilaisia. 
Koulutusmenetelmiä olivat muun muassa taidekuvat, draama, musiikki ja tanssi. 
Osallistujille annettiin myös pieniä ”kotitehtäviä” työn lomassa tehtäviksi. Niistä saatuja 
kokemuksia käytiin läpi tapaamisissa. Hankkeessa järjestettiin myös taidepilotteja eli 
taiteilijoiden työprojekteja vanhustyön yksiköissä. Hankkeessa havaittiin positiiviseksi, että 
kahden eri alan asiantuntijat pääsivät kurkistamaan toistensa ammattien arkeen ja 
oppimaan uutta. Keskusteluissa oli mahdollisuus löytää taiteen ja hoivan yhteinen 
arvopohja. Avoimelle ja idealistiselle taiteilijalle hoivatyön arjen kohtaaminen saattaa olla 
myös rankka kokemus. Siksi on tärkeää että taiteilijan ja hoitajan välillä on myös ”tulkkeja”, 
jotka voivat purkaa mahdollisesti syntyviä väärinymmärryksiä. Välittäjiä tarvittaisiin myös 
markkinointia, myyntiä ja hinnoittelua tukemaan: sosiaali- ja terveyspalveluiden kenttä voi 
näyttää ulkopuolisesta sekavalta, eivätkä taiteilijat välttämättä osaa tarjota itseään oikeisiin 
paikkoihin eivätkä osaa hinnoitella palvelujaan oikein. 
 
Lehko Tuike (2014), Taidetta tunteen vuoksi – Tarinoita taiteen ja vanhustyön 
kohtaamisista. 
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4.4. Hanketoteutuksen haasteita ja hyviä käytäntöjä 

Tässä kappaleessa esitetään yleisiä havaintoja hankkeiden toteutuksesta hanketoteuttajien ja 

kohderyhmien näkemysten pohjalta. Hankekohtaisesti näitä asioita käydään läpi tämän raportin 

liitteissä A ja B.  

 

Hankkeiden hallinnollisessa toteutuksessa on kohdattu runsaasti haasteita. ESR-rahoituksen 

hankebyrokratia on koettu haasteeksi miltei kaikissa hankkeissa. Erityisesti pienille ja 

kokemattomille hanketoteuttajille hankehallinto ja maksatusten viivästyminen ovat tuottaneet 

ongelmia. Hankehallinto ajoikin keskusteluissa usein hankkeiden sisällön ja tulosten ohi. 

Hankehallinnon haasteina on mainittu muun muassa tilaisuuksien osallistujalistojen 

kerääminen, pienhankintojen hintavertailut, selvitysten ja liitelomakkeiden täyttäminen, pienten 

virheiden selvittäminen maksatushakemusten tarkastusvaiheessa sekä sovittujen periaatteiden 

yllättävät muutokset. Neuvontaa ja koulutusta hankkeiden talous- ja henkilöstöhallinnosta 

vastaaville henkilöille kaivattiin. Laajoissa hankekokonaisuuksissa on voitu käyttää hyväksi sitä, 

että päätoteuttaja on ollut kokenut hanketoimija: esimerkiksi ART360-hanke on koonnut pienet 

toimijat yhteen ja mahdollistanut sillä tavoin niiden osallistumisen hanketoimintaan. Mutkattomat 

suhteet rahoittajaan ja ohjelman aikana kehitetyt uudet rahoitus- ja toimintamallit ovat osin 

helpottaneet tilannetta. Hankkeiden keskusteluyhteys ministeriöön ja ELY-keskukseen on ollut 

hyvä ja esimerkiksi projektisuunnitelmiin on voitu tehdä joustavasti muutoksia. Hankkeissa on 

myös kokeiltu luovasti uusia toimintamalleja ESR-rahoituksessa, muun muassa tuotekehitystuki 

on toteutettu joissakin hankkeissa pilottihankkeiden käänteisellä kilpailuttamisella.  

 

Hanketta toteuttavissa organisaatioissa haasteena on saattanut olla johtoportaan sitouttaminen 

hankkeeseen mukaan. Haasteena on voinut olla myös hankkeen heikko tunnettuus 

paikallistasolla. Laajoissa hankkeissa on ollut myös erityyppisiä haasteita: niissä sidosryhmillä 

on saattanut olla erilaiset näkemykset hankkeen tavoitteista, mikä on vaikeuttanut hankkeen 

toteutusta. Myös esimerkiksi osatoteuttajien lukumäärän kasvaminen suureksi on saattanut 

vaikeuttaa hankkeen hallittavuutta kokonaisuutena. Usean osatoteuttajan mukana olo saattaa 

hidastaa suunnittelua ja käytännön toteutusta ja yhteisten tapaamisten järjestäminen on 

haastavaa. Laajoissa hankkeissa muutoksia voi tapahtua monella tasolla ja se tuottaa 

lisähaasteita. Kuntarahavaade asettaa osatoteuttajat erilaisiin asemiin ja tämä on saattanut 

vaikeuttaa alueellisten ja valtakunnallisten tavoitteiden välisen tasapainon löytämistä. Toisaalta 

hankkeiden laajuus ja eri puolilta maata olevien osatoteuttajien mukana olo on vahvistanut 

toiminnan valtakunnallista vaikuttavuutta.  
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ESR-rahoituksen luonteesta aiheutuneita haasteita ovat olleet muun muassa tuotekehityksen ja 

osin kansainvälistymisenkin tukeminen. Nämä ovat osoittautuneet hankaliksi ESR-rahoituksella. 

Taustalla ovat olleet toisaalta ohjelmaa käynnistettäessä olleet väärät odotukset ESR-

rahoituksen mahdollisuuksista. Toisaalta käsitteetkään eivät ole yksiselitteisiä, vaan esimerkiksi 

tuotekehityksen käsite joudutaan luovilla aloilla määrittelemään uudelleen60.  

 

Kehittämisohjelman hallintorakenne on ollut varsin toimiva ja tämä on näkynyt myös 

hankkeissa. Rahoituspäätösten keskittäminen yhteen ELY-keskukseen sekä 

koordinaatiohankkeen toiminta ovat liittäneet erilliset hankkeet 

kehittämisohjelmakokonaisuudeksi. Koordinaatiohanke on rakentanut luovien alojen tietopohjaa 

ja yhtenäistä brändiä sekä verkottanut hankkeita ja lisännyt niiden tietoisuutta valtakunnan 

tason strategioista, muista kehittämisohjelman hankkeista ja 

kehittämisohjelmakokonaisuudesta. Hankkeiden välisessä yhteistyössä on ollut hyviä 

käytäntöjä, muun muassa hankkeet ovat tehneet markkinointi- ja tapahtumayhteistyötä; 

esimerkiksi Sillanrakentajat, Produforum, TAIVEX ja Luova Suomi ovat järjestäneet yhteisiä 

seminaareja. Tätä kautta rajallisia resursseja on kyetty käyttämään tehokkaasti sekä jakamaan 

vetovastuita. Vaikka hankkeiden välinen yhteistyö on vahvistunut ohjelman aikana, se on jäänyt 

kokonaisuudessaan kuitenkin kohtuullisen suppeaksi ja pinnalliseksi. Haasteeksi joissakin 

hankkeissa on koettu myös se, että muuta kautta rahoitettujen hankkeiden kanssa yhteistyö ei 

yleensä ole onnistunut. Ohjelman valtakunnallisuus on hyödyttänyt myös hankkeita. Itä-Suomen 

rahoituksen ja kehittämistoiminnan erillisyys muun Suomen toiminnasta – ja 

kehittämisohjelmasta – on koettu hanketasollakin haasteeksi. Kuitenkin myös Itä-Suomessa 

käynnistyi joitakin kehittämisohjelman toimintaan rinnakkaisesti liittyneitä hankkeita, muun 

muassa Luova Suomi Etelä-Savossa. Lisäksi myös Art Hub- ja Art360-hankkeissa oli 

yhteistyötä itäsuomalaisten toimijoiden kanssa.  

 

 

 

 

 
                                                
60 ks. esim. Ramboll 2013. 

Vaikeuskertoimena luovien alojen kehittämistyö, joka tuntuu olevan 
intohimoja synnyttävää ja siihen tylsän ESR-hankkeen hallinnointi ja 

tavoitteet – siinä tulee väkisin törmäyksiä. 
 

Yliopistojen johdon sitoutuminen yhteiskunnalliseen tehtävään on heikko, 
ja se tulee perustehtävästä OKM:lta, saavat perusrahat muusta – 

yhteiskunnallista tehtävää ei noteerata. 

” 
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Useissa hankkeissa koettiin resursoinnin haasteita. Nämä ovat voineet johtua siitä, että 

alkuperäisen hankesuunnitelman tavoitteita ei ole tarkistettu, vaikka rahoittaja ei ole myöntänyt 

haettua rahoitusta kokonaan ja resursointia on jouduttu tarkistamaan alaspäin. Tällaisessa 

tilanteessa hankesuunnitelman kunnianhimoisuus ei ole ollut realistisessa suhteessa 

käytettävissä oleviin resursseihin nähden. Useassa hankkeessa koettiin, että verkostoitumiseen 

ja juurrutustyöhön on liian vähän aikaa ja resursseja. Hanketyöntekijöiden vaihtuvuus tai 

sairauslomat ovat myös aiheuttaneet haasteita useissa hankkeissa. Lisäksi muutamassa 

hankkeessa jopa hanketta toteuttavia organisaatioita jouduttiin vaihtamaan konkurssin vuoksi. 

Toimintaympäristön muutokset, erityisesti taantuman vaikutukset ovat aiheuttaneet hankkeissa 

haasteita muun muassa osallistujien rekrytoimisen vaikeutumisena sekä tulosten ja vaikutusten 

niukkuutena. Erityisesti taantuma lienee vaikuttanut siihen, että muiden kuin luovien alojen 

osallistujia on ollut vaikea saada mukaan hankkeisiin.  Luovien alojen osaamista muille aloille 

sovellettaessa haasteena on saattanut olla toisaalta myös vaadittavan luottamuksen 

rakentaminen eri sektoreiden toimijoiden kesken.  

 

Kohderyhmiin kohdistuvia haasteita ovat olleet muun muassa toisaalta osallistujaryhmän liian 

suuri heterogeenisuus ja toisaalta liian suuri homogeenisuus. Heterogeenisuus on 

mahdollistanut osallistujien näkemysten avartumisen ja oppimisen pidemmälle ehtineiltä 

osallistujilta, mutta liian ”yksinkertaisten” asioiden läpikäyminen on saattanut turhauttaa osaa 

osallistujista. Jos osallistujat ovat taustaltaan kovin erilaisia ja yritystoiminnan suhteen 

erilaisessa vaiheessa, ryhmässä usein joudutaan etenemään ”hitaimpien” tahdissa. 

Homogeenisessa osallistujaryhmässä vertaistukea on ollut helppo saada, mutta toisaalta 

”kurkistaminen laatikon ulkopuolelle” on saattanut jäädä vähemmälle. Useilla pienyrittäjillä 

lisäksi esteenä koulutuksiin ja tilaisuuksiin osallistumisessa on ollut ajan puute. 

 
 
 
 
 
 

Jos meille tuli yhteydenottoja, me ohjattiin ne meiltä  
(toiseen hankkeeseen) – ja mainostettiin toistemme viestintäkanavien 
kautta. On tarpeeksi samantyyppistä toimintaa, mutta eri kohderyhmä. 

 
Paljon hyötyä: Koko ajan oppii toisilta kun tehdään yhteisiä tilaisuuksia, 

enemmän porukkaa, enemmän rahoittajia, toimijoita eri verkostoista. 
Tulokset näytettiin yhdessä ja kustannukset jaettiin. Kaikki tuo oman 

puhujan ja workshopin. 
 

Valtakunnallisuus on ollut tärkeää, ja meillä se toteutui älyttömän hyvin. Me 
on kierrätetty osaamista. Se on ollut imagollisesti ja sisällöllisesti tärkeää. 

” 
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4.5. Hanketason arvioinnin yhteenveto 

Kohderyhmä saavutettiin kehittämisohjelman hankkeissa hyvin ja hankkeiden kautta syntyi 

merkittävästi uutta osaamista sekä toimijoiden välisiä verkostoja. Hankkeissa kehitettiin paljon 

uusia työkaluja luovien alojen eri toimijoille. Sen sijaan hankkeiden kautta syntyneiden uusien 

yritysten tai työpaikkojen määrät eivät ole kovin suuria. Hankkeissa on tuotettu tietopohjaa, 

rakennettu toimialarakenteita, selkiytetty toimijoiden rooleja, synnytetty yrittäjien välisiä 

verkostoja ja yhteistyösuhteita, luotu työkaluja, palvelumalleja ja yhteisiä pelisääntöjä, esim. 

sopimus- ja hinnoittelumalleja, rakennettu verkkoalustoja sekä saatu alkuun yhteistyötä 

hyödyntäjäalojen kanssa ja herätelty kansainvälistä verkottumista ja yritysten 

kansainvälistymistä. Kasvuyritysten synnyttäminen, yritysten voimakkaan kasvun edistäminen 

tai kansainvälistyminenkään ei ole hankkeiden kautta onnistunut ohjelman kunnianhimoisiin 

tavoitteisiin nähden kovin hyvin. Valtakunnallisuus toi kehittämisohjelmalle näkyvyyttä ja 

toimijoiden (ministeriö, ELY-keskus, koordinaatiohanke) rooli ja työnjako tukivat hyvin ohjelman 

toteutusta.  

 

Hankkeiden hallinnollisessa toteutuksessa on ollut runsaasti haasteita ja erityisesti ESR-

rahoituksen hankebyrokratia koettiin hankkeissa haasteeksi.  

  

Hankkeen aikaraami osoittautui yllättävän tiukaksi - kenttä ei ollut ehkä 
valmis niin nopeaan muutokseen. 

 
Olisi pitänyt olla homogeenisempi ryhmä. Koulutus oli myyntiä, 

markkinointia, viestintää, jota olen tehnyt pitkään. Muut kutoivat sukkia 
kotona. 

” 
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5. Johtopäätöksiä ja kehittämissuosituksia 

 

Tässä luvussa esitetään arvioinnin pohjalta luovien alojen ja kehittämisohjelmatoiminnan 

kehittämiseen liittyviä suosituksia61.  

 

Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelma painottui 

perinteiselle taide- ja kulttuurikentälle ja tämä kohderyhmä saavutettiin hyvin. 

Kehittämistoiminnan lisäarvo oli erityisen suuri, koska kehittämistyötä näillä aloilla oli aiemmin 

tehty vain vähän. Kehittämisohjelma oli riittävän laaja ollakseen luovien alojen kannalta 

vaikuttava. Valtakunnallisuus toi näkyvyyttä ja painoarvoa. Toimijoiden (ministeriö, ELY-keskus, 

koordinaatiohanke) rooli ja työnjako olivat onnistuneita. Ohjelmassa ja sen hankkeissa 

onnistuttiin parhaiten tukemaan liiketoimintaosaamisen kehittymistä ja luovien alojen 

tietoperustan vahvistamista. Ohjelmassa syntyi merkittävästi toimijoiden välisiä uusia verkostoja 

ja alan toimijat alkoivat itse aktivoitua kehittämistyöhön. Luovien alojen toimialarakenteet 

täydentyivät ja ohjelman kautta heräteltiin yhteistyötä myös hyödyntäjätoimialojen kanssa. 

Ohjelman kansainvälistymistavoitteet, kasvuyritysten synnyttäminen tai yritysten voimakkaan 

kasvun edistäminen eivät onnistuneet yhtä hyvin. Kehittämisohjelma vaikutti osaltaan luovien 

alojen merkityksen vahvistumiseen yhteiskunnassa. Ohjelman erillisvaikutusta on kuitenkin 

vaikea arvioida, koska monia muita kehittämistoimenpiteitä on kohdistunut samaan aikaan 

luoviin aloihin.  
                                                
61 Arvioinnin johtopäätökset ja suositukset on alun perin muotoiltu vuonna 2013. Ohjelman ja arvioinnin 
päättyessä voidaan nähdä, että kehitys on jo monelta osin kulkemassa oikeaan suuntaan. Uutta latua on 
avaamassa osa ohjelman loppuvaiheen hankkeistakin. Myös hallinnon puolella on nähtävissä myönteistä 
kehitystä.  
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Suositus 1: Tarvitaan enemmän ja konkreettisempaa yhteistyötä yli 
toimialarajojen  

Useat kehittämisohjelman pääkohdetoimialat (perinteinen taide- ja kulttuurikenttä luovina aloina) 

ovat luonteeltaan tieto- ja taito-intensiivisiä julkisen sektorin tai liike-elämän palvelualoja, joissa 

markkinat ovat useissa tapauksissa vasta muotoutumassa. Puutteita on paitsi luovien alojen 

toimijoiden omissa kyvyissä tuotteistaa ja manageroida osaamistaan, rakentaa yhteistyö- ja 

alihankintaverkostoja ja toimia niissä sekä luoda palvelukokonaisuuksia, myös yhteisen kielen 

luomisessa verkostokumppaneiden ja asiakkaiden kanssa sekä asiakkaiden osto-osaamisessa. 

Tarvitaan selvityksiä siitä, miten luovien alojen liiketoimintaa päästään parhaiten kehittämään 

asiakastoimialoilla ja millaiset liiketoimintamallit sopivat parhaiten kullekin alalle. Jatkossa 

tarvitaan myös nykyistä juostavampia tekijänoikeusratkaisuja. 

 

Luovista aloista on odotettu vetoapua ”vanhojen” toimialojen uudistamisessa, mutta tämä vaatii 

jatkossa konkreettisempia toimenpiteitä. Pitäisi etsiä keinoja, joilla nopean kokeilun kulttuuria 

rakennettaisiin hankemaailmaan, niin että hankkeilla voitaisiin vastata nopeasti ja tarkasti 

rajaten aitoihin yhteiskunnallisiin ongelmiin. Lisäksi tarvitaan monialaista palvelukehittämistä ja 

palvelukokonaisuuksien rakentamista arvoverkostoissa. Asiakastoimialojen edustajia on 

kuultava ja heidät on mahdollisuuksien mukaan otettava mukaan hankkeisiin. Tämä edellyttää 

myös poikkihallinnollista yhteistyötä. Tulevaisuudessa on syytä kiinnittää huomiota myös 

luovien alojen potentiaaliin arvoihin perustuvan liiketoiminnan ja ”uusien” toimialojen 

synnyttämisessä. Yksi keino erityisesti yhteistyössä hyvinvointialojen suuntaan voi olla rakentaa 

kiinteämmät yhteydet kolmanteen sektoriin ja yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen, koska luovien 

alojen ja näiden toimijoiden arvopohjassa on yhteisiä piirteitä, jotka loisivat hyvän pohjan 

yhteistyölle. Samalla julkinen sektori voisi ottaa aktiivisen roolin innovaatioihin kannustavana 

asiakkaana. 

Suositus 2: Pyrittävä vahvempaan poikkihallinnollisuuteen  

Opetus- ja kulttuuriministeriön kehittämisohjelman rinnalla on ollut työ- ja elinkeinoministeriön 

strateginen hanke. Vaikka tämä on ollut tietoinen ratkaisu poikkihallinnollisen yhteistyön 

edistämiseksi ja yhteistyö on pääosin toiminut hyvin, kentällä ja osin ministeriöissäkin tilanne on 

ainakin aluksi aiheuttanut myös hämmennystä. Jatkossa olisi erityisesti kiinnitettävä huomiota 

eri ministeriöiden toimenpiteiden yhteisiin linjauksiin. Kehittämisohjelman aikana ja ainakin osin 

sen ansiostakin poikkihallinnollinen yhteistyö toimijoiden kesken on selvästi tiivistynyt ja johtanut 

konkreettisiin yhteisiin toimenpiteisiin. Yhteistyön jatkumisen kehittämisohjelman jälkeen 

takaavat muun muassa aineettoman arvonluonnin poikkihallinnollinen koordinaatioryhmä, 

Luovan talouden verkoston yhdistyminen Luovan Suomen verkostoon sekä Arvokas työelämä-

prosessin ja Työelämä2020-hankkeen nivoutuminen yhteen.  
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Voidaan ajatella, että luovat alat on ollut konkreettinen pilottiala, jossa poikkihallinnollisessa 

yhteistyössä ministeriöiden ja hallinnonalojen välillä on päästy ”ongelmakeskeisesti” alkuun. 

Jatkossa on syytä pohtia, miten luovilla aloilla saatuja kokemuksia poikkihallinnollisesta 

yhteistyöstä voitaisiin hyödyntää muilla aloilla ja miten luovien alojen kehittämisen kokemuksia 

voitaisiin jalostaa. Yksi keino voisi olla koordinaatiohankkeen roolin vahvistaminen 

poikkihallinnollisena elimenä. Vai pitäisikö poikkihallinnolliseen yhteistyöhön perustaa jopa 

ministeriöiden yhteinen ”Valtion hanketoimisto”? 

Suositus 3: Vaikuttavuuden arviointia kehitettävä 

Kehittämisohjelman kautta on luotu edellytyksiä luovien alojen kasvuun ja kansainvälistymiseen 

ja kehitys on lähtenyt hyvin käyntiin. Sen sijaan yritystoiminnan tasolla konkreettisia tuloksia on 

saatu aikaan vähemmän. Hanketoiminnan TKI-potentiaalin edistämiseksi olisi syytä pohtia, 

miten yhteiskunnallista vaikuttavuutta voitaisiin nykyistä paremmin seurata ja mitata osana 

hanketoteuttajien strategiatyötä. Hankkeiden proaktiivisuuden sekä tuloksellisuuden ja 

vaikuttavuuden takaamiseksi olisi myös syytä edistää hankkeiden itsearvioinnin vakiintumista. 

 

Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mittareiden kehittäminen on erityisen tärkeää aloilla ja 

ohjelmissa, joilla pyritään puuttumaan isoihin rakenteellisiin haasteisiin. On myös syytä pohtia, 

pitäisikö hanketoteuttajien, erityisesti yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen, rahoitusmalleihin 

muotoilla nykyistä selkeämmät yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mittarit, niin että 

yhteiskunnallisiin haasteisiin tarttumisesta ja ratkaisujen kehittämisestä näihin palkittaisiin 

lisärahoituksella. Nykyisellään yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rahoitusmallit eivät tue 

kehittämishanketoimintaa parhaalla mahdollisella tavalla.  

Suositus 4: Koordinaatiohanketoimintaa jatkettava; tehtävien määrittelyyn 
kiinnitettävä huomiota 

Koordinaatiohankkeet ovat osoittautuneet kehittämisohjelmatoiminnan hyväksi käytännöksi. 

Tämän arvioinnin haastatteluissa ja kyselyissä esitettiin runsaasti koordinaatiohankekonseptin 

kehittämisehdotuksia. Tähän asti koordinaatiohankkeet ovat toimineet kehittämisohjelmissa 

pilottiluonteisesti. Nyt olisi syytä koota koordinaatiohanketoiminnan hyvät käytännöt ja määritellä 

tehtävät ja pelisäännöt sekä mahdollisesti yhteisesti muiden koordinaatiohankkeiden kanssa 

toteutettavat palvelut. Koska koordinaatiohanke ei ole osallistunut rahoituspäätösten tekoon, se 

ei ole pystynyt tukemaan kovin hyvin hankevalmistelijoita. Tästä syystä voitaisiin jatkossa 

testata asiantuntijaraatitoimintamallia, jossa asiantuntijaraatiin kutsuttaisiin sekä julkisia että 

yksityisiä rahoittajia sekä muita yrityksiä. Hankevalmistelijat voisivat esitellä tälle raadille 

rahoitusta kaipaavia hankeideoitaan.  
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Myös koordinaatiohankkeen ja yksittäisten hankkeiden työnjako vaatii selkeyttämistä. Jos 

koordinaatiohankkeelta edellytetään tiivistä työtä hankkeiden parissa sekä kehittämisohjelman 

hankeverkoston vahvistamisessa sekä hankkeissa syntyneiden hyvien käytäntöjen 

kokoamisessa ja esiin tuomisessa, riittävät yhteistyöresurssit on taattava ja kirjattava 

projektisuunnitelmiin sekä koordinaatiohankkeissa että muissa hankkeissa. Ideaalitilanteessa 

koordinoivasta hankkeesta voi kasvaa toimialalle pysyvä toimija, joka vahvistaa 

yhteiskunnallista keskustelua.  

Suositus 5: Tulosten levittämisen keinoja kehitettävä  

Hankekehittämisessä haasteena on, miten kehitetyt asiat saataisiin leviämään ja juurtumaan 

pysyviin rakenteisiin. Tätä varten tarvittaisiin ehkä vielä nykyistäkin syvempi ja strategisempi 

yhteisymmärrys tavoitteista sekä tarkempi tiekartta siitä, mitä kehitysvälineitä tarvitaan. Tulosten 

levittämisessä koordinaatiohankkeen rooli on keskeinen. Luovan Suomen brändi alkaa olla jo 

niin vetovoimainen, että kehittämisohjelman hankkeiden tuloksien pitäisi olla löydettävissä sitä 

kautta.  

 

Koordinaatiohankkeen hyödyntämisessä hankkeiden tulosten levittämisessä ja viestinnän 

tukemisessa olisi voitu päästä vielä parempaan lopputulokseen, jos nämä mahdollisuudet olisi 

otettu huomioon jo hankkeita valmisteltaessa. Kehittämisohjelmien tulosten levittämisen ja 

juurruttamisen keinoja on syytä laajemminkin pohtia. Toimisivatko parhaiten yhteiset 

tulosseminaarit, messut, parhaiden hankkeiden palkitseminen, tuloskoostejulkaisut, yhteinen 

tulosportaali tai tietopankki, josta hakutoiminnolla löytyisi tietoa hankkeista yms. tai näiden 

yhdistelmä? Olisi myös selvitettävä, pystyttäisiinkö esimerkiksi EURA-palvelun visuaalisuutta 

kehittämään niin, että siitä muodostuisi elävä ja joustava hanketietopankki62. 

Suositus 6: Pitkäjänteistä päättäjien, kehittäjien ja yrittäjäkentän 
vuoropuhelua edistettävä 

Kehittämisohjelman hankkeissa on esimerkkejä toimivista yritysten kehittämisen ja 

yrittäjyyskoulutuksen ja -valmennuksen muodoista, mutta toisaalta myös huonommin 

toimineista malleista. Kohderyhmän tuntemus ja sitouttaminen kehittämisen suunnitteluun 

parantaa onnistumisen mahdollisuuksia. On mietittävä keinoja edistää päättäjien, kehittäjien ja 

yrittäjäkentän vuoropuhelua. Luovien alojen yrittäjyyden edistämisessä parhaiten toimineiden 

mallien levittämistä muille aloille pitäisi edistää. Täydennyskoulutus nojaa tällä hetkellä ESR-

rahoitukseen eikä tämä kannusta pitkäjänteisyyteen. Jo luovien alojen perusopetukseen 

tarvitaan välineitä ja tukea opiskelijoille henkilökohtaisten vahvuuksien tunnistamiseen, 

soveltamiseen ja kehittämiseen (osaamisen tuotteistamiseen ja managerointiin 

                                                
62 ks. esim. emmaelias.fi, www.hankegalleria.fi,  ec.europa.eu 



67 
 

arvoverkostoissa). Opettajien valmennus on tärkeää, koska opettajilla on suuri vaikutus 

opiskelijoidensa yrittäjyysasenteisiin. 

 

Luovien alojen kehittämisen keskustelu on ollut tähän asti kehittäjä- ja hallintovetoista ja 

haasteena on, miten saataisiin luovien alojen yrittäjien ja muiden tekijöiden ääni paremmin 

kuuluviin kehittämistoimia suunniteltaessa. Tätä arviointia varten tehdyssä 

kohderyhmäkyselyssä kysyttiin, millaisiin hankkeisiin vastaajat jatkossa haluaisivat osallistua. 

Vastauksissa kaivattiin muun muassa vuorovaikutteista toiminta-alustaa tekijöille, toimijoille ja 

kehittäjille; hankkeita, joissa oma tuote tuotteistetaan alusta loppuun, tehdään myös 

markkinointimateriaali ja hankitaan tuotteelle kansainväliset jakelukanavat; luovia työpajoja, 

joissa tutustuu muihin luovan alan yrittäjiin; yhteistyöverkostoihin, kansainvälistymiseen ja 

kasvuun keskittyviä hankkeita; hankkeita, joiden suunnitteluvaiheessa ovat yrittäjät itse mukana 

ja joissa haetaan malleja, jotka ratkaisevat luovien alojen yrittäjien ongelmia; hankkeita, jotka 

poistavat rajoja eri toimijoiden ja alojen väliltä ja joiden lähtökohta ei ole maksimaalinen tuotto, 

vaan humaani toiminta. Lisäksi toivottiin yritysneuvojien kouluttamista ja heidän nivomistaan 

mukaan kumppaneiksi kehittämishankkeisiin.   

Suositus 7: Tarvitaan erityistoimia yrittäjyyden tukemiseen luovilla aloilla  

Oikeiden palvelujen löytäminen ja rahoituslähteiden hajanaisuus ovat haasteita luovien alojen 

yrittäjille. Erityisesti luovien alojen yrityspalvelujen palvelupolut kaipaavat selkiyttämistä63. 

Nykyisin yrityspalvelujen tuottajat eivät tunne luovien alojen palveluja, eivätkä osaa ohjata 

luovien alojen yrittäjiä oikeaan paikkaan. Yrityspalveluissa tarvittaisiin myös kipeästi lisää 

luovien alojen asiantuntemusta. 

 

Tuotekehityksen ja kansainvälistymisen tukeminen ei onnistunut kehittämisohjelman välineillä 

kovin sujuvasti. Tältä osin tarvitaan pienille yrityksille sopivia kevyitä ja joustavia välineitä. 

”Tuotekehityksen” sijasta pitäisi kiinnittää huomiota nimenomaan ei-teknologisten tieto- ja 

taitointensiivisten palvelujen ”palvelukehitykseen” ja sitä varten tarvitaan uusia kevyitä 

tukimuotoja. Mallista, jossa kevyt vipurahoitus yhdistetään sparraukseen, jossa annetaan tukea 

myös jatkorahoituksen hakuun, on saatu hyviä kokemuksia. Sen sijaan on suhtauduttava 

kriittisesti uusiin tukimuotoihin, joilla tuetaan yrityksen perustoimintaa apurahatyyppisesti. 

Luovien alojen yritysten käynnistämisvaiheeseen ja pienimuotoiseen palvelukehitykseen 

tarvitaan mikrotukia. Tällaisia voisivat olla esimerkiksi valtion tukema mikrolaina yrityksen 

ensimmäiseksi 1-3 vuodeksi, ALV- tai työnantajamaksuhelpotukset aloittavalle yritykselle, tuet 

ja toimintamallit helpottamaan naisyrittäjyyden erityishaasteita ja joustavat mallit 

                                                
63 Hyvää pohjatyötä tämän suhteen tehtiin Art Hub -hankkeessa, jossa kehitettiin mm. Kompassipolku-
palvelu sekä LUOVAMO-hankkeessa, jossa kehitettiin työvoimahallinnon palveluja. Molemmat hankkeet 
ovat kuitenkin törmänneet tai törmäämässä hanketoiminnan tyypilliseen seinään: hankkeessa kehitetyt 
asiat eivät aina siirry pysyviin rakenteisiin, vaan kuolevat hankkeen mukana.   
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”kuolemanlaakson” ylittämiseen siirryttäessä työttömästä yrittäjäksi eli eräänlainen taiteilijan 

perustulo. Asiakkaiden osallistamista tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen pitää pystyä 

lisäämään. Tästä syystä muun muassa joukkoistamisen (crowdsourcing) mahdollisuuksia 

palvelukehityksessä on syytä kartoittaa. Myös joukkorahoitus (crowdfunding) on kiinnostava 

rahoitusmuoto, jonka mahdollisuuksia luovilla aloilla tulisi kartoittaa ja tukea.  

 

Harrastustoiminta on luovien alojen elinvoiman lähde. Luovien alojen tasapainoisen 

kehittymisen takaa laaja harrastajapohja ja kehittämistoiminnan laaja-alaisuus varmistaa myös 

yritystoiminnan kehittymisen. On alettu puhua luovasta hybriditaloudesta, mikä nähdään 

sekataloutena vaihdanta- ja markkinatalouden välissä. Tätä kautta rakentuu uudenlaista 

yhteisöllisyyttä, uudenlaisia käsityksiä omistajuudesta, yhdessä luomisesta, tuottamisesta ja 

kuluttamisesta.64 Pelkkä yritystoiminnan kehittäminen ilman laajan harrastajakentän 

huomioimista voi johtaa tilanteeseen, jossa luovien alojen yritystoiminnalla ei ole edellytyksiä 

kasvaa ja kehittyä.65  

Suositus 8: Toimialarakenteiden vahvistumista ja välittävän portaan syntyä 
edelleen edistettävä 

Luovien alojen toimijat ovat pieniä ja toimialarakenteet ovat osin puutteellisia. Luovien alojen 

yrittäjyydellä on monia erityispiirteitä. Tällä hetkellä rakenteet eivät riittävästi tue luovien alojen 

yrittäjyyttä. Tästä syystä tarvitaan luovien alojen toimialarakenteiden vahvistamista ja erityisesti 

elinvoimaista välittävää porrasta. Kehittämisohjelmassa onkin syntynyt muun muassa useita 

yhdistyksiä. Myös osuuskunnat ja sosiaaliset yritykset voivat tukea luovien alojen yrittäjiä 

alkutaipaleella. Olisi pohdittava keinoja, miten tällaisten välittävien portaiden syntyä ja 

toimintamalleja yrittäjien tukemisessa voisi edistää.  

Suositus 9: Luovien alojen tietopohjan vahvistamista jatkettava 

Luovat alat on jo käsitteenä haasteellinen. Luovat alat ovat myös keskenään hyvin erilaisia. 

Luovien alojen tietopohjaa, tilastointia ja tutkimusta on edelleen vahvistettava, jotta alojen 

kehityksen seuranta helpottuu. Luovien alojen yhteiskunnallisen merkityksen selvittämiseksi 

pitää myös kehittää menetelmiä, joilla voidaan mitata luovien alojen vaikutuksia muiden alojen 

kilpailukykyyn. Tämä sama haaste on myös muissa maissa kuin Suomessa. Tästä syystä 

kansainvälinen yhteistyö on tärkeää tietopohjan vahvistamisessa.  

 

  

                                                
64 Taalas 2010. 
65 Lukkari (toim) 2011. 
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LIITE A: HANKEKUVAUKSET – VUOSINA 2008-2012 ALKANEET 
HANKKEET  

 
Tässä liitteessä käydään läpi kehittämisohjelman hankkeita. Projektit käytiin arviointia varten 
kirjallisen materiaalin pohjalta läpi pääosin kesällä 2012. Silloin lähteenä olivat päättyneiden 
hankkeiden osalta loppuraportit ja käynnissä olevien hankkeiden osalta väliraportit sekä 
kaikkien hankkeiden osalta projektisuunnitelmat.  
 
Loppuraportit ovat olleet käytettävissä seuraavista hankkeista: 
- Art Hub 
- ART360 
- CREADA 
- Dimeke (vuonna 2013) 
- Film Location Finland 
- Finnish Music Express  
- Kultahanke 
- Kulttuurin Ketju 
- Luova Suomi 
- Sillanrakentajat 
- TAIVEX -vientivalmennus 
- VAKA 
- YLÖS. 
 
Väliraportit ovat olleet käytössä seuraavista hankkeista: 
- Produforum riks  
- Voimaa taiteesta 
- JOHDE  
- Location/Destination Finland 
- Luova Suomi (jatkohanke) 
- WDC2012 Helsinki-Rovaniemi 
- Osaattori 
- TEKIJÄ  
- PREFIX. 
 
Ainoastaan projektisuunnitelmat ovat olleet käytössä seuraavista hankkeista: 
- TAIVEX2 66 
- VAAHTO. 
 
Edellä kohdassa 4.1. on esitetty yhteenvetotaulukko kehittämisohjelman hankkeista.  

  

                                                
66 Päivitysajankohtana talvella 2014-2015 käytössä oli hankkeen loppujulkaisu. 
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1. ART360 
Toteutusaika: 1.8.2008-31.12.2011 
Päätoteuttaja: Satakunnan Ammattikorkeakoulu 
www-sivut: www.art360.fi 

 
ART360-hankkeen päätavoitteena oli lisätä kuvataiteen toimijoiden käytännönläheistä ja 
tavoitteelliseen toimintaan tähtäävää managerointi- ja liiketoimintaosaamista sekä löytää uusia 
liiketoimintamalleja edistämään kuvataiteen alan roolia yhteiskunnan eri alojen kehittäjänä. 
Hankkeen tavoitteena oli myös luoda valtakunnallinen yhteistyöverkosto kuvataidealalle. 
Hankkeessa mukana olleiden toimijoiden yhteisenä tavoitteena oli uusien liiketoimintamallien 
kehittäminen, liiketoimintaosaamisen vahvistaminen, verkostoyhteistyön organisoituminen ja 
kuvataidetoimijoiden ammattimaisuuden kehittäminen. 
 
Hankkeen varsinaisina kohderyhminä olivat kuvataiteen markkinointia kehittävät tahot: 
kuvataiteen alan kehittäjäorganisaatiot, kuvataiteen alan järjestöt ja ammatissa toimivat 
kuvataiteilijat. Välillisinä kohderyhminä ovat olleet alueelliset kehittämiskeskukset, alueelliset 
kulttuurikeskukset, alueiden yritykset ja kuvataiteen alan oppilaitokset. 
 
Projektin toteuttajana toimi Satakunnan Ammattikorkeakoulu. Varsinaista hanketta toteutti 8 eri 
osatoteuttajaa ja ydinverkostossa oli noin 20 henkilöä.  

 
Hankkeen koulutukset liittyivät kuvataiteen liiketoimintaosaamiseen; erityisen suosittuja olivat 
verkkonäkyvyyteen, viestintään ja talouteen liittyvät koulutukset. Koulutusarvioinneissa sisältöä 
piti erittäin tai melko hyvänä 670 vastaajaa. Saamansa hyödyn koki 557 vastaajaa erittäin tai 
melko hyvänä. Koulutusten lisäksi hanke toteutti 9 eri casea, joista kertynyttä kokemusta 
pystyttiin jakamaan verkoston ulkopuolelle luennoimalla ja osallistumalla erilaisiin tapahtumiin. 
Projektissa toteutettu materiaali koottiin alan ammattilaisille ja alasta kiinnostuneille 
kohdistettuun verkkoportaaliin. Portaalia hyödynnetään erityisesti liiketoimintaosaamiseen 
liittyvän materiaalin etsinnässä. ART360.fi -portaali on kohderyhmän keskuudessa tunnettu ja 
käytetty materiaalipankki. Portaalissa on muun muassa kuvataiteilijoille tarkoitettuja 
sopimusmalleja. Koulutusmateriaalit ovat jatkokäytössä muun muassa alan opetuksessa ja 
muissa hankkeissa. Projektissa kehitettiin myös uusi verkkomatrikkeli. Lisäksi projektin 
teemoista ja aineistoista tehtiin neljä lopputyötä korkeakouluissa.  
 
Koulutusten organisointi lähellä kuvataiteilijan omia järjestöjä oli toimiva käytäntö. 
Koulutustarpeeseen ja palautteeseen reagointi oli näin mahdollisimman nopeaa ja oikeaa. 
Jatkotoiveena on saada koulutuksista pysyvä käytäntö ainakin osalla järjestöistä. Myös 
manageritoiminnan organisointi lähellä kuvataiteilijan omia organisaatioita koettiin toimivaksi, 
sillä luottamus kuvataiteilijan ja managerin lähellä oli helpompi saavuttaa. Lisäksi 
manageroinnin organisointi on taloudellisesta näkökulmasta toimivinta järjestää sellaisen 
organisaation kautta, jolla on tietty perusrahoitus. Toisaalta valtakunnallisesti toimimalla 
pystyttiin siirtämään hyviä käytäntöjä verkoston sisällä ja muille alueille. Manageroinnin 
toimintamallia toteutettiin ainakin Pohjois-Suomessa Lapin Taiteilijaseuran organisoimana. 
 
Laajan toteuttajajoukon takia projektisuunnitelmaan laadittiin tarkat vastuualueet, joihin kaikki 
toimijat sitoutuivat kumppanuussopimuksella. Käynnistymisvaihe oli kuitenkin haastava, sillä 
ART360-projekti rakentui kahden erillisen projektin yhdistämiselle. Erilaisten toimintakulttuurien 
yhteensovittaminen projektin alussa kesti kauan ja osittain siitä syystä projektille haettiin 
jatkoaikaa projektin loppuvaiheessa. Projekti eteni koko ajan noin kolme kuukautta myöhässä. 
Verkostoitumisen ja aidon kumppanuuden saavuttamisessa ei kaikilta osin onnistuttu. Hieman 
pienempi toimijoiden määrä olisi voinut poistaa osan organisoitumisongelmista ja toisena 
keinona olisi voinut toimia, että vapaalle keskustelulle ja verkostoitumiselle olisi annettu reilusti 
enemmän aikaa ja rahallisia resursseja. Toisaalta tämä olisi voinut viivästyttää projektin 
toiminnalle asetettuja muita tavoitteita.  
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Projekti pystyi toteuttamaan sille asetetut osallistujien määrälliset tavoitteet erittäin hyvin. 
Projektisuunnitelman mukaan tavoitteena oli 100 osallistujaa, mutta projektin päätyttyä 
osallistumisia oli 799. Projektin tavoitteena oli saada aikaan yksi uusi yritys ja luoda kaksi uutta 
työpaikkaa. Loppuraportin mukaan näihin tavoitteisiin ei kuitenkaan päästy, sillä projekti ei 
tuottanut yhtään uutta yritystä eikä uusia työpaikkoja syntynyt.  
 
Julkaisut:  

• Feinik, P. (2011) Taiteen moniottelijat - Suomalaisten ammattitaiteilijoiden työnkuvan 
muotoutumisen tulevaisuudenodotukset sekä asenteet managerointiin ja 
liiketoimintaosaamiseen, Jyväskylän yliopisto www (pdf).  

• Hiekkanen, J. (2011) Art360-hankkeen taloudellisen vaikuttavuuden tutkiminen 
kotipaikkahyötyindeksin avulla, Satakunnan Ammattikorkeakoulu www (pdf).  

• Koistinen, M. (2011) Kuvataidepalvelujen tuottaminen yritykselle ja yhteisöille: 
siveltimet käteen johtajille ja seminaariväelle, Humanistinen ammattikorkeakoulu www. 

• Timperi, H. (2011) Taideyhteistyön verkostot kaupunkirakentamisessa - Arabianranta ja 
Kalasatama, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu www. 
 

2. Art Hub - luovien alojen osaamisyhteisö 
Toteutusaika: 1.6.2009-31.10.2011 
Päätoteuttaja: Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry 
 
Art Hub oli taidetoimikuntien kehittämisen pilottihanke, jonka tavoitteena oli vahvistaa 
alueellisia taidetoimikuntia palveluntarjoajina kehittäjäorganisaatioiden verkostossa. Hankkeen 
avulla pyrittiin parantamaan luovan alan, erityisesti taide- ja kulttuurialan toimijoiden 
työllisyyttä, elinkeinoja ja yrittäjyyttä tukevia palveluja.  
 
Projektin varsinaiset kohderyhmät olivat alueelliset taidetoimikunnat ja muut luovien alojen 
kehittämis- ja tukiorganisaatiot. Välillisinä kohderyhminä olivat taidetoimikuntien asiakkaat. 
Projektin toiminta kohdistui välillisesti kaikkiin luovien alojen toimijoihin ja yrityksiin, 
kulttuurialan oppilaitoksiin ja luovien alojen verkostoitumista ja yksittäisiä toimijoita tukeviin 
kolmannen sektorin toimijoihin. Välillisenä kohderyhmänä voidaan katsoa olleen myös suuri 
yleisö.  
 
Hankkeen toteuttajana toimi Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry. Osatoteuttajina 
hankkeessa olivat Hämeen, Keski-Suomen ja Pirkanmaan taidetoimikunnat. Muut osallistuneet 
organisaatiot ja henkilöt olivat taidetoimikuntien asiakkaita tai yhteistyökumppaneita sekä 
elinkeino- ja aluekehittäjiä hankeen toiminta-alueilta. Hankkeen osallistujien muodostamiin 
kehittämistyöryhmiin valittiin edustusta kattavasti eri taiteenaloilta ja toimintasektoreilta. Lisäksi 
taidetoimikuntien asiakkaita eli taiteilijoita ja luovan alan yrittäjiä kutsuttiin mukaan 
kehittämistyöryhmiin.  

 
Vaikka hankkeelle asetetut tavoitteet olivat laajoja, projektisuunnitelmaan kirjatut toimenpiteet 
onnistuttiin toteuttamaan. Kaikista hankkeen kolmesta toimenpideosiosta syntyi konkreettisia 
tuloksia.  
1) Palvelupolku -osion tavoitteena oli laatia luovien alojen toiminnan kehittämiseksi 
palvelupolku, johon kerätään tietoa alueellisista ja valtakunnallisista luovan alan tuki- ja 
kehittämispalveluista. Lisäksi tavoitteena oli tuottaa palvelupolusta verkkosovellus, joka toimii 
työkaluna luovan alan kehittäjien palveluohjaukselle ja tietopankkina itsenäiselle 
tiedonhakijalle. Yhteistyössä KOKO:n Luovien alojen verkoston ja Humakin kanssa syntyi 
www.kompassipolku.fi -palvelusivusto. 
2) Palvelumallit -osion tavoitteena oli luoda alueellisille taidetoimikunnille yhdessä 
sidosryhmien kanssa tuotteistettuja luovien alojen tuki- ja kehittämispalveluja, joita tuotetaan 
alueellisissa taidetoimikunnissa yhdessä muiden alueilla toimivien kehittäjäorganisaatioiden 
kanssa. Palveluja kehitettiin rakentamalla tuotteistamis- ja arviointimalli sekä tuotteistamalla ja 
pilotoimalla kuusi konkreettista luovan alan toimijoille suunnattua palvelua: Into-vertaisfoorumi, 

https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/37140/URN_NBN_fi_jyu-2011122311847.pdf?sequence=6
http://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/37546/Jani.Hiekkanen.Opinnaytetyo.pdf?sequence=1
https://publications.theseus.fi/handle/10024/30019
https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/643
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Liekki-toimialakohtaaminen, Voittorahoituspäivä, Neuvo- ja Helmi- asiantuntijapalvelut sekä 
välillisesti myös Verkatehtaan tuotantoresidenssi. 
3) Osaamisyhteisö-osiossa tavoitteena oli mallintaa luovien alojen osaamisyhteisöjen 
syntymistä ja tukea jo olemassa olevien yhteisöjä. Yhteistyönä Lahden luovan talouden 
konsortion kanssa tuloksena syntyi mallinnus ja pilotointi osaamisyhteisötoiminnasta Lahden 
alueella.  
 
Hankkeessa kehitettiin jo olemassa olevia pysyviä rakenteita uusien rakenteiden luomisen 
sijaan. Yhteistyökäytänteitä luotiin samansisältöisen, mutta hallinnollisesti ja toiminnallisesti eri 
ESR-alueelle sijoittuvan hankkeen kanssa. Tämä osoittautui toimivaksi tavaksi resurssien, 
tiedon ja tulosten jakamisessa. Hyviä käytäntöjä, esim. uudelleen muokattuja 
raportointilomakkeita, jaettiin kaikkien hankkeiden saataville. Hankehallinnointiin ja 
yhteistyömalleihin liittyviä haasteita ratkottiin osatoteuttajien kesken siten, että hankkeen 
pohjalta voidaan luoda ohjeistoa alueellisen taidehallinnon sisällä tulevaisuudessa toteutettavia 
hankkeita varten. Yhteispalvelupilottien myötä malleja myös rakennettiin eri 
kehittäjäorganisaatioiden kanssa toteutettavalle uudelle alueelliselle yhteistyölle. Hyviä 
käytäntöjä levitettiin yhteistyökumppaneille hankkeen pilotoinneissa. 
 
Toteutuksessa ei tullut eteen ratkaisemattomia ongelmia, vaikka työ koettiinkin ajoittain hyvin 
haasteelliseksi. Haasteet liittyivät lähinnä ESR-hankehallinnon vaativuuteen, 
toteuttajaorganisaatioiden oman taloushallinnon soveltumattomuuteen, hankkeen sisällölliseen 
laajuuteen ja henkilöstön vaihtuvuuteen. Osatoteuttajien taustaorganisaation strategisten 
tavoitteiden jäsentymättömyys koettiin myös onnistumisen haasteeksi. Myös hankkeen 
maantieteellisesti laajahko toteutusalue koettiin haasteellisena. Hankkeen laajat sisällölliset 
tavoitteet eivät olleet suhteessa hankkeen henkilöstömäärän ja toteutusajan kanssa. Alun 
perin kolmevuotiseksi ja neljän kokopäiväisen henkilön vetämäksi suunniteltu hanke asetettiin 
rahoittajan määräyksestä tiukempaan budjettiraamiin. Hankkeen tulosten juurruttamisen 
haasteena ovat olleet myös taidetoimikuntalaitoksen muutokset67.  
 
Projektisuunnitelman alkuperäisen arvion mukaan hankkeessa aloittaisi 60 henkilöä. 
Seurantatietojen mukaan projektissa aloitti 56 henkilöä. Projektilla ei ollut tavoitteena luoda 
yhtään uutta työpaikkaa tai yritystä. Art Hub -hankkeessa ei ollut tavoitteena kehittää 
konkreettista kansainvälistä yhteistyötä. Hanke oli kuitenkin kutsuttuna esillä Brysselissä 
"Culture in Economic & Social Development - Evidence from the Structural Funds" -
seminaarissa vuoden 2009 marraskuussa. Sen lisäksi hankkeessa tehtiin keväällä 2010 
Kanadaan suuntautunut benchmarking-matka, jolla haettiin malleja luovan alan kehittämiselle 
ja taidetoimikuntien palvelutoiminnalle. Matkan anteja hyödynnettiin mm. palvelumallien 
kehittämisessä. Kansainvälisissä yhteyksissä syntyneitä henkilö- ja organisaatiokontakteja on 
sittemmin hyödynnetty taidetoimikuntatyössä. 
  
Julkaisu: Vesén Anna (2012), Tuottaja taidetoimikunnassa - Taiteenedistäjä ja luovien alojen 
kehittäjä, YAMK-työ, Metropolia Ammattikorkeakoulu www (pdf). 
 

3. CREADA - luovien alojen yrittäjyysvalmennus 
Toteutusaika 1.6.2008-31.12.2010 
Päätoteuttaja: 1.6.2008-30.4.2010 Adulta Oy; Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun 
Pienyrityskeskus 1.5.-31.12.2010 

 
CREADA-hankkeen tavoitteena oli vahvistaa luovien alojen yritysten liiketoimintaa ja 
liiketoimintaosaamista niin, että entistä useamman yrityksen kasvu ja kansainvälistyminen olisi 
mahdollista.. 

                                                
67 Taiteen edistämiskeskus (Taike) aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa ja se jatkaa Taiteen 
keskustoimikunnan toimintaa. Keskuksella on aluetoimipisteitä eri puolella Suomea. Taiken tehtävänä 
on edistää taidetta kansallisesti ja kansainvälisesti.  
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Projektin välittöminä kohderyhminä olivat luovien alojen yrittäjät ja yrittäjiksi aikovat sekä 
tuottajina että tapahtumatuottajina toimineet henkilöt, erityisesti yrittäjävalmennusta tarvitsevat 
alan kasvuhakuiset yrittäjät. Välillisinä kohderyhminä olivat eri toimialojen toimijat, joihin 
projektilla oli heijastusvaikutuksia. 
 
Projektia hallinnoi ensin Adulta Oy ja 1.5.2010 lähtien Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun 
Pienyrityskeskus.  
 
Hankkeessa toteutettiin neljä luovien alojen CREADA-yrittäjävalmennusta sekä kaksi tuottajien 
CREATOR-yrittäjävalmennusta. Yrittäjävalmennuksissa oli läpileikkaavana teemana 
yrittäjämäisen asenteen vahvistaminen ja rohkaisu yrittäjyyteen. Valmennuksen ohella 
opiskelijat suorittivat yrittäjän ammattitutkinnon tai yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon. 
Erikoisammattitutkintoa suorittavat kasvuhakuiset yrittäjät laativat oman yrityksensä 
kansainvälistämisstrategian. Projektissa oli kuusi ryhmää, joista neljä kokoontui Helsingissä ja 
kaksi Jyväskylässä. Jokaisen ryhmän valmennus kesti 9 kuukautta. Tavoitteena oli selvittää 
yrittäjän ja yrittäjäksi aikovan yrittäjäominaisuudet sekä ammatti- ja liiketoimintaosaamisen 
taso, todeta yritysidean realistisuus ja menestysmahdollisuudet, opettaa valmennettavat 
hahmottamaan yrityksen toimintaprosessi ja hallitsemaan menestymisen kannalta olennaiset 
seikat sekä tarjota yrityksen hoitamiseen liittyvät perustiedot ja -taidot. Ryhmien oppimisen 
kannalta oli merkittävää valmennettavien ja valmentajien sekä sparraajien välinen avoin 
vuorovaikutus. Lisäksi projektimuotoinen opiskelu oli yhteistoiminnallista. Kaikki ryhmät 
tapasivat toisiaan vielä valmennuksen päättymisen jälkeenkin. Creadan loppujulkaisuun on 
koottu osallistujien ajatuksia Creada-projektista. Moni valmennukseen osallistunut koki 
saaneensa arvokkaita ideoita sekä sparrausta valmennuksen aikana.  
 
Projektissa kokeiltiin uudenlaista valmennusmenetelmää, missä yhdistyivät Tiimiakatemian 
palkittu yrittäjyysvalmennus lisättynä kahdella lähiopetusjaksolla ja Diges ry:n sparraus. 
Yhteisö/tiimioppiminen oli toimintatapana toimiva juuri luovien alojen yrittäjyysvalmennuksessa. 
Valmennuksesta muodostettiin oppimispolku, jonka avulla pystyttiin rikkomaan yrittäjyydelle 
vieras oppiainejakoisuus. Samalla kapea-alainen yrittäjyys vaihdettiin laaja-alaisempaan 
tarkastelutapaan, jossa yrittäjyys on yhtäaikaisesti liikkeenjohtoa ja toimintatapa.  
 
Haasteiksi koettiin, että potentiaalisten valmennettavien tavoittaminen osoittautui oletettua 
vaikeammaksi. Ilmeni myös, ettei luovien alojen käsite ollut vielä kovin selkeä, sillä mm. 
käsityöläiset eivät mieltäneet kuuluvansa luoviin aloihin. Ongelmaksi osoittautui myös 
maksullisen valmennuksen markkinointi lukuisten maksuttomien oppisopimuskoulutusten 
joukossa.  
 
Projektin tavoitteena oli 63 suoritettua tutkintoa. Projekti ei päässyt aivan tavoittelemaansa 
suoritettujen tutkintojen määrää, sillä yrittäjän ammattitutkinnon suoritti 55 opiskelijaa ja 
yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon, valinnaisena kansainvälistymisen johtaminen ja 
kehittäminen, suoritti neljä opiskelijaa. Projektin tavoitteena oli saada aikaan 40 uutta yritystä ja 
luoda 15 uutta työpaikkaa. Näihin tavoitteisiin ei päästy, sillä uusia luovan alan yrityksiä 
perustettiin projektin aikana 14 ja uusia työpaikkoja projekti ei tuottanut lainkaan. Tosin 
muutama yritysidea saattoi jäädä vielä hautumaan. Loppuraportin mukaan valmennuksen 
suoritti loppuun 78 opiskelijaa.  

 
Julkaisu: Creada (2010), Creada - Loikka luovaan yrittäjyyteen (2010), Luovan Suomen 
julkaisuja 3 www (pdf).  

  

http://www.luovasuomi.fi/file_attachment/get/creada_web.pdf?attachment_id=55
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4. DiMeKe - Tuotekehitystä digimediaan 
Toteutusaika: 1.2.2009-31.3.2012 
Päätoteuttaja: Oulun yliopiston koulutus- ja tutkimuspalvelut 
www-sivut: www.dimeke.fi 
 
Dimeke-hankkeen tavoitteena oli edistää digimedia-alan yritysten tarinallista 
tuotekehitysosaamista sekä tukea yritysten kansainvälistymistä. Hanke oli suunnattu yrityksille, 
jotka haluavat luoda tarinoista tuotteita ja löytää kerronnallisia menetelmiä yrityksen tuotteiden 
esittelyyn. Hankkeen kohteita olivat pelituotanto, verkkopalvelut, sosiaalinen media, elokuva- ja 
tv-tuotannot. Hankkeen sisältökokonaisuuksissa opiskeltiin vuorovaikutteisen median 
käsikirjoittamista ja tuotteistamista sekä luotiin uusia digimediatyökaluja yleishyödyllisille 
järjestöille ja järjestettiin kansainvälisiä tapahtumia.  
 
Projektin varsinaiseen yrityskohderyhmään kuuluivat peli-, animaatio-, verkkopalvelu-, tv-
tuotanto- ja muu digitaalinen sisällöntuotanto sekä markkinointiviestintäyritysten henkilöstö ja 
alalla freelancereina toimivat ja korkeakouluista valmistuneet osaajat sekä merkittävää 
sisällöntuotantoa tekevien ohjelmistoliiketoiminnan yritysten henkilöstö, sosiaalisen median 
kehittäjät yrityksissä, järjestöissä ja organisaatioissa sekä korkeakoulujen opettajat, jotka 
haluavat kehittää omaa opetustaan. Välillisinä kohderyhminä olivat "sisarhankkeiden" 
asiakkaat, osallistuvien yritysten muu kuin hankkeessa mukana oleva henkilöstö, mukana 
olevat koulutusorganisaatiot, hankkeessa kehiteltyjen mahdollisten lopputuotteiden asiakkaat, 
kaupunkien kulttuuri- ja matkailutoimiala, korkeakoulujen aikuiskoulutuksen suunnittelijat, 
digimedian toimialakehittäjät, EU-hankekoordinaattorit ja rahoittajat sekä kansainväliset 
toimijat, jotka saavat projektin kautta tietoa aiheesta.  
 
Hankkeen päätoteuttajana toimi Oulun yliopiston koulutus- ja tutkimuspalvelut. Lisäksi 
hankkeessa oli neljä osatoteuttajaa: Taideteollisen korkeakoulun Medialaboratorio, Oulun 
seudun ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy ja Tampereen 
Ammattikorkeakoulu. 
 
Hankkeen päätoimintamuotoina olivat koulutus, tuotekehitystoiminta ja kansainvälistymisen 
tukeminen. Hanke järjesti yhteensä 57 koulutustyöpajaa, joista Oulussa 25, Tampereella 12 ja 
Helsingissä 20. Osallistujia työpajoissa oli yli 200 ja yrityksiä 70. Toinen osa-alue Dimekessä 
oli digimediayritysten tuotekehityksen tukeminen konkreettisia tuotekehitysprojekteja 
toteuttamalla. Kehityskohteet valittiin kahdella ideakilpailulla, joista ensimmäinen kohdistettiin 
yleishyödyllisten järjestöjen tuotteiden kehittelyyn. Tuotteita tehtiin Suomen Punaiselle Ristille 
ja Pelastakaa Lapset ry:lle. Toisen kilpailun teema oli kaupunki visuaalisena näyttämönä. 
Projektissa tehtiin kymmenen yrityksen voimin kahdeksan tuotekehitysprojektia, joista syntyi 
kahdeksan tuotetta, esimerkkeinä mm. Interaktiivinen kaupunkitapahtuma RE/F/r.ACE, 
digitaalinen työkalu Pelastakaa Lapset ry:n lastensuojelutyöhön ja Reddie-animaatio nuorten 
aktivoimiseksi Suomen Punaisen Ristin keräystoimintaan. Kansainvälisyyttä edistäviä 
seminaareja ja tapahtumia järjestettiin neljä. Kaikkiin tapahtumiin liittyi epävirallista sosiaalista 
toimintaa, joiden yhteydessä verkostoiduttiin sekä kansallisesti että kansainvälisesti. 
Hankkeessa syntyi uusia prosesseja ja yhteistyöideoita, jotka vasta tulevaisuudessa 
konkretisoituvat kansainvälisinä yhteistuotantoina, näyttelyinä, projekteina ja muuna 
kommunikaationa. Kansainväliset kouluttajat antoivat käsikirjoittajille ja tuottajille suoraa 
palautetta siitä, mitä vaaditaan kansainväliseen menestykseen ja mitä suuret kansainväliset 
yhteistuotannot edellyttävät suomalaisilta. Projektin kansainvälisiin seminaareihin osallistui 300 
henkeä. 
 
Hankkeen projektipäällikön sairausloma hidasti tiettyjen toimenpiteiden käynnistymistä, muun 
muassa viimeisen tuotekehityskilpailun järjestäminen viivästyi pari kuukautta. Myös 
henkilövaihdokset aiheuttivat kuormitusta muulle henkilökunnalle. Työkuorma myös esti 
henkilöstöä osallistumasta moniin hyödyllisiin verkottumis- ja oppimistilaisuuksiin, joskin 
hankkeen oma koulutussisältö toimi henkilökunnan "täydennyskoulutuksena" ja innostuksen 
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lähteenä. Haasteita syntyi myös työtehtävien määräytyessä partneriorganisaatioissa 
henkilöille, joiden työmotivaatiota projektin johto ei ole voinut mitata.  
 
Hankkeen hyvinä käytäntöinä voidaan mainita viiden korkeakoulun tietotaidon yhdistäminen ja 
avoimet tuotekehityskilpailut, joissa on tehty pienellä rahalla isoja asioita ja yritykset ovat 
samalla päässeet hiomaan osaamistaan sekä luomaan uusia asiakkuuksia. Kolmas hyvä 
käytäntö on ollut verkottuminen muiden toimijoiden kanssa seminaarien ja työpajojen 
järjestämiseksi. 
 
Projektisuunnitelman arvion mukaan projektissa tulisi aloittamaan 136 henkilöä. Koulutuksissa 
ja seminaareissa oli osallistujia noin 300 henkilöä ja alkuperäisen projektisuunnitelman henkilö- 
ja yritystavoitteet ylitettiin. Tavoitteena oli että projekti saa aikaan kahdeksan uutta työpaikkaa 
ja kaksi uutta yritystä. Seurantatietojen mukaan näissä tavoitteissa ei edistytty.  
 

5. Film Location Finland 
Toteutusaika: 1.7.2008-28.2.2011 
Päätoteuttaja: POEM-Säätiö 
 
Film Location Finland -hankkeen tavoitteena oli luoda alueellisista elokuvakomissiotoimijoista 
kansallinen yhteistyöverkosto palvelemaan Suomessa kuvattavia kansainvälisiä av-tuotantoja 
ja markkinoimaan yhdessä koko Suomea av-tuotantojen toteutuspaikkana. Syntyvän verkoston 
tehtävänä oli myös auttaa yrityksiä ja osaajia hyödyntämään Suomessa kuvattavat alan 
tuotannot parhaalla mahdollisella tavalla. Projekti tavoitteena oli myös tukea uuden 
palvelutoiminnan syntymistä ja yritysten kansainvälistymistä. Hanke käynnistettiin alueellisten 
elokuvakomissioiden taustaorganisaatioiden aloitteesta. Ne olivat havainneet tarpeen 
alueellisten elokuvakomissioiden yhteistyön lisäämiselle, palveluiden kehittämiselle, 
toimintatapojen yhdenmukaistamiselle ja yhteisen tilastointitiedon kokoamiselle. Kansallisen 
toimintamallin kehittäminen ja Suomen markkinoiminen yhteisesti erillisten 
markkinointiponnistelujen sijaan koettiin tarpeellisena.  
 
Projektin kohderyhmiä olivat av-alan alueelliset kehittäjäorganisaatiot: elokuvakomissio- ja sen 
kaltaista toimintaa edistävät organisaatiot. Välillisinä kohderyhminä olivat av-alan osaajat, av-
alan yritykset sekä av-alan muut organisaatiot, kuten yhdistykset ja järjestöt sekä matkailualan 
yritykset. 
 
Hankkeen toteuttajana toimi Pohjois-Suomen elokuvakomission taustaorganisaatio POEM-
Säätiö (Oulu). Hankekumppaneita pyydettiin mukaan kaikilta alueilta, jotka olivat kiinnostuneita 
elokuvakomissiotoiminnan kehittämisestä. Etelä-Suomessa ei ole elokuvakomissiotoimijaa, 
joten Etelä-Suomesta hankekumppaniksi pyydettiin Suomen audiovisuaalisen alan tuottajat 
SATU ry:tä. Hankkeen kuluessa osoittautui, että vain elokuvakomissiotoimintaa omassa 
organisaatiossaan kehittävien toimijoiden oli mielekästä osallistua hankkeen toimenpiteisiin.  
 
Hankkeessa tehtiin pohjatyö kansallisen tason elokuvakomissiotoiminnan käynnistämiselle. 
Työpajatyöskentelyn tuloksena Suomen alueelliset elokuvakomissiot muodostivat verkoston ja 
linjasivat komissioita yhdistävät tavoitteet ja arvot ns. ohjesääntöihin. Myös komissioiden 
tarjoamat yhteiset peruspalvelut kirjattiin ylös ja niiden palveluntarjontaa yhtenäistettiin. 
Komissiot määrittelivät tavoiteltavan kansallisen elokuvakomission toimintamallin ja suhteen 
alueellisiin elokuvakomissioihin. Suomen elokuvakomission toimintaa toteutettiin vuosina 2011-
2013 kehittämisohjelman hankkeella Location / Destination Finland, jota koordinoi Lapin 
elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO, ks. www.filmfinland.fi. 
 
Film Location Finland -hankkeen aikana teetettiin ensimmäinen Suomen av-alaa 
kansainvälisestä näkökulmasta käsittelevä markkinointistrategiaselvitys, joka tarkastelee 
Suomen potentiaalia ulkomaisten tuotantojen houkuttelemiseksi. Sen perusteella tehtiin 
kansainvälinen markkinointisuunnitelma ja luotiin Suomea kuvauspaikkana esittelevät 
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markkinointimateriaalit, kuten verkkosivusto, esite ja valokuvagalleria. Lisäksi teetettiin 
kustannusvertailuselvitys. Hanke pyrki myös luomaan välineet Suomessa kuvattujen av-
tuotantojen taloudellisen ja työllistävän vaikuttavuuden tilastoimiseksi. Tilastotietoja vedettiin 
kansallisesti yhteen vuosilta 2009 ja 2010. Hankkeen myötä oli ensimmäistä kertaa saatavilla 
kattavampia tilastotietoja tuotantojen vaikuttavuudesta sekä kansallisesti että 
elokuvakomissioiden toiminta-alueilla.  
 
Projektin käynnistymistä hidasti alkuperäisen hankesuunnitelman väljyys ja laajuus sekä 
sidosryhmien erilaiset näkemykset hankkeen tavoitteista. Hankesuunnitelman 
kunnianhimoisuus ei ollut täysin realistisessa suhteessa käytettävissä oleviin resursseihin. 
Tämä ei kuitenkaan estänyt hankkeen toimenpiteiden toteutumista kutakuinkin suunnitellusti. 
Hankkeen käytännön toimenpiteiden toteuttamisessa haasteita asettivat monessa kohtaa 
ESR-hankerahoituksen käytön rajoitukset. Komissiotoimijoiden erilaisuus sekä alueiden 
välinen luontainen kilpailuasetelma on jonkin verran rajoittanut hyvien käytäntöjen leviämistä. 
Elokuvakomissioiden ohjesääntöihin kirjatut peruspalvelut ovat samalla kokoelma paperille 
kirjattuja yhteisiä hyviä käytäntöjä. Muut projektissa luodut hyvät käytännöt liittyvät mm. 
tilastoinnin ja markkinoinnin välineiden kehittämiseen. Hankkeessa luodut materiaalit ja uusi 
tieto on levitetty elokuvakomissioiden käyttöön työpajoissa ja muissa tapaamisissa sekä 
yhteisen sähköpostilistan avulla. 
 
Projektissa arvioitiin aloittavan 18 henkilöä, mutta toteutunut osallistujien määrä oli 10. 
Projektisuunnitelman perusteella projektin tavoitteena oli luoda 1 uusi yritys ja synnyttää 2 
uutta työpaikkaa, mutta yhtään yritystä tai työpaikkaa ei syntynyt. Projektin ansiosta Suomen 
kiinnostavuus kuvauspaikkana on kuitenkin nousussa ja vastaanotettujen tuotantokyselyiden 
määrä kasvussa. Suomessa kuvattujen ulkomaisten kokoillan elokuvien määrä on kasvanut 
selkeästi projektin aikana. Ulkomaisia teatterilevitykseen tarkoitettuja kokoillan 
näytelmäelokuvia kuvattiin talvella 2008-2009 Suomessa enemmän kuin koko 
vuosikymmenellä aiemmin yhteensä. Tuotantoihin työllistyi noin 116 henkilöä Suomesta. Kaikki 
tuotannot hyödynsivät alueellisten komissioiden palveluita. Samoin vuonna 2010 ulkomaisia 
kokoillan näytelmäelokuvia kuvattiin Suomessa ennätysmäärä. Kokoillan elokuvien lisäksi 
tilastoitiin kaksi muuta ulkomaista av-tuotantoa: yksi televisio-ohjelma ja yksi mainoselokuva. 
Näihin tuotantoihin työllistyi noin 175 henkilöä Suomesta. Ainoastaan yksi tuotanto ei 
hyödyntänyt alueellisten komissioiden palveluita. 
 

6. Location / Destination Finland 
Toteutusaika: 11.4.2011-31.12.2013 
Päätoteuttaja: Lapin Elämystuotanto Oy 
www-sivut: www.experiencebusiness.fi; www.filmfinland.fi; www.kulmat.fi  
 
Location / Destination Finland -hankkeen päämääränä oli edistää kotimaisen av-alan 
kilpailukykyä lisäämällä Suomen vetovoimaisuutta kansainvälisten elokuva-, TV- ja 
mainostuotantojen toteutuspaikkana. Hankkeen tavoitteena oli vakiinnuttaa Suomeen 
kansallinen elokuvakomissio, jonka päätehtävä on markkinoida Suomea vetovoimaisena 
kuvauspaikkana. Samalla tavoitteena oli kehittää av-alan yhteistyötä matkailutoimialan kanssa.  
 
Projektin ensisijaiset kohderyhmät olivat organisaatiot ja yritykset, jotka toteuttavat ja 
hyödyntävät elokuvakomissiotoimintaa sekä matkailualan organisaatiot ja yritykset, jotka 
kehittävät ja hyödyntävät elokuvamatkailun työkaluja. Välillisinä kohderyhminä ja hankkeen 
keskeisimpiä sidosryhmiä olivat elokuva- ja av-alan toimijat, kuten Suomen elokuvatuottajien 
keskusliitto SEK, Suomen audiovisuaaliset alan tuottajat SATU ry, Suomen elokuvasäätiö SES 
sekä av-alan yritykset. Myös matkailualan alueorganisaatiot, Matkailun edistämiskeskus MEK 
sekä matkailualan yritykset olivat keskeisiä sidosryhmiä ja hankkeen tulosten hyödyntäjiä. 
 
Projektin toteuttajana toimi Lapin Elämystuotanto Oy (LEO) ja osatoteuttaja Turun seudun 
kehittämiskeskus. Elokuvakomissiotoimintaan liittyvät tahot olivat kattavasti edustettuna 
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hankkeen ohjausryhmässä. Av- ja matkailualan yritysten edustajia osallistui hankkeen 
strategiapäivään sekä markkinointiviestinnän työpajaan.  
 
Hanke jakaantui kahteen työpakettiin sekä koordinoivaan osioon. Ensimmäisen työpaketin 
tavoitteena oli kansallisen elokuvakomissiotoiminnan kehittäminen ja vakiinnuttaminen. Toisen 
työpaketin tavoitteena oli elokuvamatkailun prosessien ja työkalujen rakentaminen. 
Koordinoivan osion tehtävänä oli varmistaa hankkeen tavoitteellinen eteneminen, sisäinen 
yhteistyö sekä sidosryhmien tiedottaminen ja sitouttaminen hankkeen tavoitteisiin.  
 
Toisen työpaketin aloitus viivästyi projektisuunnittelijan rekrytoinnin viivästymisen johdosta. 
Haasteista huolimatta hanke eteni suunnitellusti. Hankkeen henkilökuntaa toimi kolmella 
paikkakunnalla ja alueellisia elokuvakomissioita viidellä paikkakunnalla, mikä aiheutti haasteita 
hankkeen sisäiselle kommunikoinnille ja tiimityöskentelylle. Erilaisia video- ja 
virtuaalikokousmenetelmiä ja työkaluja testattiin ja käytettiin. Myös sosiaalisen median ilmaisia 
työkaluja käytettiin komissioverkoston keskinäiseen yhteydenpitoon siihen sopivissa 
tilanteissa. Hanke pyrki toteuttamaan ja kehittämään ympäristöystävällisiä toimintatapoja. 
Cineposium- konferenssin seminaareissa tutustuttiin mm. Ranskan, Englannin ja Uuden 
Seelannin elokuvakomissioiden ympäristönsuojelullisiin toimenpiteisiin ja ohjeistuksiin 
tuotannoille. Hankkeen piirissä myös ideoitiin, kuinka ympäristöystävällisiä toimenpiteitä 
voitaisiin käyttää markkinointikeinona Suomessa. Kansainvälistä yhteistyötä tehtiin myös 
elokuvamatkailun kansainvälisten menestystarinoiden selvityksessä. 
 
Hankkeen toiminnasta tiedotettiin aktiivisesti koko hankkeen ajan. Kehitetyt elokuvamatkailun 
työkalut jalkautettiin osaksi elokuvakomissioiden, matkailun alueorganisaatioiden ja MEK:n 
toimintaa. Hankkeen jälkeen työkalut ovat saatavilla Kulmat.fi-verkkopalvelun kautta.  
 
Projektisuunnitelman mukaan tavoitteena oli, että projektissa aloittaisi 46 henkilöä. 
Seurantatietojen mukaan hankkeessa oli aloittanut 34 henkilöä. Hanke oli asettanut itselleen 
määrällisiksi tavoitteiksi luoda 5 uutta työpaikkaa ja synnyttää 2 uutta yritystä hankkeen aikana. 
Seurantatietojen perusteella näissä tavoitteissa ei vielä ole edistytty.  
 

7. Finnish Music Express 
Toteutusaika: 1.8.2008-29.2.2012 
Päätoteuttaja: Sibelius-Akatemia 
 
Finnish Music Express -projektin tavoitteena oli tukea suomalaisen musiikkiviennin kasvua 
järjestämällä koulutuksia ja valmennuksia musiikinviennin ammattilaisille. Samalla projekti pyrki 
edesauttamaan suomalaisten musiikkialan yritysten kansallista ja kansainvälistä 
verkostoitumista. 
 
Projektin varsinaisen kohderyhmän muodostivat suomalaisissa musiikkialan (mikro)yrityksissä 
toimivat henkilöt, (soveltuvin osin) myös yhdistykset ja yksittäiset ammatinharjoittajat kuten 
säveltäjät. Välillisinä kohderyhminä olivat musiikkiviennin tukiorganisaatio Music Export Finland 
sekä Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus Fimic ja Sibelius-Akatemia, joiden välistä 
yhteistyötä projekti kehitti. Välillisenä kohderyhmänä olivat myös Suomen suurlähetystöt niissä 
maissa, joissa projekti järjesti vientikoulutusta (mm. Venäjä ja Japani). 
 
Hankkeen päätoteuttajana toimi Sibelius-Akatemia. Osatoteuttajana hankkeessa oli mukana 
Music Export Finland ry.  
 
Hanke tarjosi musiikkialan yrityksille ja muusikoille välineitä viennin kehittämiseen. 
Musiikkibisneksen ammattilaisille suunnattuja täsmäkoulutuksia tai valmennuksia järjestettiin 
yhteensä 38 koulutusta viennin eri osa-alueisiin liittyen. Aihealueet kattoivat teosmyynnin 
kehittämisen ja kansainvälistämisen, manageri- ja välittäjätoiminnan kehittämisen sekä uudet 
markkinat (Aasia, Venäjä ja Pohjoismaat). Koulutukset toteutettiin seminaareina, workshopeina 



79 
 

sekä pidempinä koulutusohjelmina. Osa koulutustilaisuuksista tuotettiin kohdemaissa 
yhteistyössä Musexin ja Fimicin vientitapahtumien kanssa. Projekti keräsi asiakaspalautetta 
koulutuksiin osallistuneilta. Loppuraportin mukaan koulutukset saivat erinomaiset arviot: 
projektin toteuttamien koulutustilaisuuksien palautteiden keskiarvo oli 4,12 asteikolla 1- 5.  
Projektin aikana toteutettiin myös selvityksiä, mm. äänilevytuottajien ja managereiden 
toiminnan kansainvälisyyttä ja koulutustarpeita kartoittaneet kyselytutkimukset sekä julkaistiin 
kattava selvitys musiikkialan tilastoinnista (Tilastojen sinfonia). Projekti vahvisti suomalaisen 
musiikkiviennin parissa toimivien yritysten ja yksittäisten toimijoiden verkostoja. Se myös edisti 
suomalaisten yrityksien kansainvälistä verkostoitumista ja monipuolisti musiikkiviennin 
tuotteita. Tärkeä osa projektin synnyttämää kansainvälistä verkostoa olivat ne useat kymmenet 
kansanväliset musiikkibisneksen ammattilaiset, joita hyödynnettiin projektissa kouluttajina. 
Heidän valinnassaan pidettiin tärkeänä, että kouluttajien lisäksi he olisivat potentiaalisia 
yhteistyökumppaneita suomalaisille yrityksille. 
 
Hankkeen toteutuksessa ei ilmennyt suuria ongelmia ja se toteutettiin alkuperäisen 
hankehakemuksessa määritellyn suunnitelman mukaisesti. Haastavana koettiin ESR-
hankehallinnon kankeus. Loppujen lopuksi pystyttiin kuitenkin reagoimaan onnistuneesti 
nopeallakin aikataululla erityisiin koulutustarpeisiin. Toinen hankkeessa ilmennyt haaste oli 
hankekauden lyhyys. Kolmevuotisella projektilla pystyttiin vaikuttamaan musiikkiviennin 
kehittämiseen, mutta pidempiaikaisten vaikutuksien saaminen vaatisi pidempää 
kehittämiskautta.  
 
Hanke pystyi toteuttamaan sille asetetut osallistujien määrälliset tavoitteet. 
Projektisuunnitelmassa esitetyn arvion mukaan hankkeeseen osallistuisi 260 henkilöä ja 105 
yritystä. Projektin päätyttyä henkilöitä oli osallistunut 281 ja yrityksiä 127. Myös projektin 
työllisyysvaikutukset olivat positiivisia, vaikka tavoitteisiin ei täysin päästy. Projektin tavoitteena 
oli saada aikaan 4 uutta yritystä ja luoda 7 uutta työpaikkaa. Projektiin osallistuneiden 
keskuudessa syntyikin suunnitellut 4 uutta yritystä, mutta luotiin ainoastaan 5 uutta työpaikkaa.  
 
Tietoa hyvistä käytännöistä levitettiin koko projektin ajan kaikille projektin sidosryhmille. 
Hankkeen aikana kehitetyt verkostot ja luodut kontaktit ovat hankekauden jälkeen Musexin ja 
Fimicin kautta suomalaisten musiikkialan yrityksien sekä muiden toimijoiden käytettävissä.  
 
Julkaisu: Tolvanen Hannu (2012), Tilastojen sinfonia, Musiikkielämä numeroina, Sibelius-
Akatemian selvityksiä ja raportteja 14/2012 www (pdf).   
 

8. JOHDE – Luovien alojen tapahtumatuotannon 
johtajaosaamisen kehittämishanke   

Toteutusaika: 1.9.2010-31.8.2013 
Päätoteuttaja: Sibelius-Akatemia 
www-sivut: www.siba.fi/…taydennyskoulutus/johde  
 
JOHDE-hankkeen tavoitteena oli tapahtumatuotantoalan yritysten ja sidosryhmien johtamis- ja 
liiketoimintaosaamisen vahvistaminen. Tavoitteena oli vahvistaa luovien alojen 
tapahtumaverkostoja ja samalla pyrittiin mahdollistamaan tapahtumiin liittyvien toimintojen 
yhtenäisempi koordinointi. Yhtenä JOHDE-hankkeen tavoitteista oli kehittää julkisen ja 
yksityisen sektorin partneriutta ja yhteistyötä.  
 
Hankkeen varsinaiset kohderyhmät olivat tapahtumatuotannon ja luovan talouden yritykset. 
Välillisiä kohderyhmiä oli paljon, koska tapahtumilla on laajoja taloudellisia vaikutuksia. Näitä 
olivat kaupunkien ja kuntien elinkeino- matkailu- ja kulttuuritoimi sekä liikenne-, majoitus- ja 
ravitsemuspalveluyritykset, jotka hyötyvät tapahtumatuotannon liiketoiminta- ja 
johtamisosaamisen kehittämisestä ja erityisesti verkostojohtamisen käytännöistä.  
 

http://www.siba.fi/web/taydennyskoulutus/hankkeet/johde-2010-2013/
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Sibelius-Akatemia toimi projektin päätoteuttajana ja koordinoivana tahona, mutta sisällöllinen 
vastuu projektin toteutuksesta oli jaettu päätoteuttajan ja osatoteuttajina toimivien Aalto-
yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskuksen (PYK) sekä Turun yliopiston 
Kauppakorkeakoulun Porin yksikön (TSE/Pori) kanssa.  

Hanke tarjosi koulutusta, valmennusta ja mentorointia tapahtumatuotannon johtajuuden 
näkökulmasta. JOHDE-koulutusten ja tapahtumien aiheita olivat esimerkiksi verkosto-, 
ympäristö-, turvallisuus- ja brändijohtaminen, palveludesign sekä ulkoalueiden suunnittelu ja 
jalostaminen tapahtumakäyttöön. Hankkeen tilaisuudet oli suunnattu paitsi luovan alan 
toimijoille, myös esimerkiksi matkailualan toimijoille ja kuntapäättäjille. Koulutusten ja 
valmennusten lisäksi hankkeessa toteutettiin myös neljä paikallista kehittämishanketta, joiden 
kohteina olivat Tapahtumasateenvarjo Oulussa, vanha teollisuuskiinteistö (Panimo) Porissa, 
rytmimusiikin tapahtumien, koulutuksen, tutkimuksen ja luovien alojen yritysten keskus 
Rytmikorjaamo Seinäjoella, sekä Helsingin Musiikkitalo. Näille kohteille kehitettiin toiminta- ja 
kehittämiskonsepteja kunkin kohteen tarpeiden mukaisesti. 

Tapahtumatuotannon ala on Suomessa yksi nopeimmin kasvavista luovien alojen sektoreista, 
mutta varsinaista alan johtajakoulutusta ei aiemmin ole ollut tarjolla. Koska kohderyhmälle ei 
ollut suunniteltu koulutuksia aiemmin, suunnitteluvaihe vei suunniteltua enemmän aikaa. 
Projektiryhmän suunnittelutyön yhtenä haasteena oli kirkastaa hankkeessa tarjottavaa 
koulutuspalvelukonseptia ja sen tarjontatapaa asiakkaille: muun muassa miten muodostaa eri 
toimijoiden tuottamista koulutuspalveluista tarjotin, jolta asiakkaat pystyvät poimimaan ja 
rakentamaan tarpeitaan tukevan kokonaisuuden. Projektin viivästymiseen vaikuttivat myös 
projektin henkilöstövaihdokset.  

Projektissa käytetty yhteistyömalli varmisti, että projektissa kehitettävä johtajaosaamisen 
koulutusohjelma muotoutui asiantuntevaksi, monipuoliseksi ja osallistujalähtöiseksi. Sibelius-
Akatemian täydennyskoulutus tarjosi musiikin, taiteen ja kulttuurin kentällä toimiville 
edellytyksiä kehittää ammattitaitoaan, esimerkiksi musiikkikulttuurin, Arts Managementin, 
musiikkialan liiketoiminnan, median ja kansainvälistymisen suhteen. Turun yliopiston 
Kauppakorkeakoulun Porin yksikön roolina oli toteuttaa koulutuksellisia toimenpiteitä, jotka 
antavat luovien alojen ja tapahtumatuotannon johtajille työkaluja brändin rakentamiseen ja 
johtamiseen sekä viestintään. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskuksen panos 
projektissa oli yritysten johtamisosaamisen ja liiketoimintaosaamisen kehittäminen.  

Hankkeen aikana saavutettuja tuloksia ja hyviä käytäntöjä tulevat ensisijaisesti hyödyntämään 
tapahtumatuotannon alalla toimivat yritykset, yhdistykset ja kuntapuolen toimijat. Projektissa 
tehdyn tapahtumatuotannon johtamiseen liittyvän tutkimuksen kautta verkotuttiin muihin 
aihealuetta käsitteleviin tutkimusryhmiin niin valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin.. 
Tuloksia levitetään Aalto-yliopiston ja Porin ja Seinäjoen yliopistokeskuksien kautta sekä Oulun 
kaupungin www-sivuilla. Sibelius-Akatemian Arts Management Master's Degree Programme, 
TSE/Porin Creative Business Management -maisteriohjelma ja ammattikorkeakoulujen 
tuottajalinjat voivat myöhemmin hyödyntää projektin aikana syntyneitä raportteja ja hyviä 
käytäntöjä omassa toiminnassaan. 

Käytettävissä olevien seurantatietojen mukaan projektissa oli aloittanut 41 henkilöä, kun 
tavoitteena on ollut 200 henkilöä. Mukaan tulleiden yritysten tavoite oli seurantatietojen 
mukaan jo ylitetty: tavoitteena oli saada mukaan 60 yritystä ja mukaan oli tullut 66 yritystä. 
Projekti asetti määrälliseksi tavoitteekseen luoda 6 uutta työpaikkaa ja synnyttää 2 uutta 
yritystä. Seurantatietojen mukaan näissä tavoitteissa ei ole vielä edistytty.  

Julkaisut: 
• Tolvanen Pirita, Matilainen Kristine & Suntola Silja (toim.) (2014), Moniäänisyydestä

yhteinen sävel - Näkökulmia johtamiseen, Luovan Suomen julkaisuja 9, Luova Suomi,
JOHDE www (pdf)

http://www5.siba.fi/documents/87219/841761/JOHDE_Nakokulmia_johtamiseen.pdf/5cabc45a-808a-485b-9b10-9f8280f3f0d9
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• Hiltunen Kai ja Koivisto Juha (2014), Tapahtumaturvallisuus: tiedottaminen, turvallisuus 
ja kulkuväylät, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Seinäjoen yksikkö www (pdf)  

• Karppinen Ari ja Luonila Mervi (2014), Tapahtuma- ja festivaaliklusterin laskennallinen 
aluevaikutusmalli, Oulu, Pori ja Seinäjoki, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin 
yksikkö www (pdf) 

 

9. KULTAHANKE 
Toteutusaika: 1.1.2009-31.12.2011 
Päätoteuttaja: Suomen Yrittäjäopisto 
 
Kultahanke keskittyi käsi- ja taideteollisuusalaan ja muotoiluun. Kultahankkeen tavoitteena oli 
kehittää käsityö-, taideteollisuus- sekä muotoilualan osaajien yrittäjyys- ja 
liiketoimintaosaamista sekä verkostoitumista.  
 
Projektin varsinaisena kohderyhmänä olivat alan ammatinharjoittajat ja yksinyrittäjät, pienet ja 
keskisuuret yritykset, alalle yrittäjäksi ryhtyvät sekä muut luovien alojen toimijat, esimerkiksi 
yritysneuvojat (käsi- ja taideteollisuusalalta erityisesti Taito-yritysneuvojat) ja yrityskehittäjät 
sekä kouluttajat. Välillisinä kohderyhminä hankkeen tuloksista hyötyivät lisäksi koulutus- ja 
kehittäjäorganisaatiot, rahoittajat ja julkisen sekä kolmannen sektorin toimijat. Suomen 
Yrittäjäopiston kautta hankkeesta hyötyvät myös muiden toimialojen yritykset.  
 
Kultahankkeen päätoteuttajana oli Suomen Yrittäjäopisto ja osatoteuttajina Taito Group ja 
Fredrika Wetterhoff -säätiö. Hankkeen toimijat edustivat sekä yrittäjyys- ja 
liiketoimintaosaamista että vankkaa käsi- ja taideteollisuuden kokemusta ja osaamista. 

 
Hankkeessa tarjottiin aloitteleville tekijöille yrittäjävalmennuksia ja alalla pidempään toimineille 
Muotoiluareena-työpajoja sekä valmennuksia. Kultahanke tuotti uusia valmennusmenetelmiä ja 
verkostoitumistyöpajoja käsi- ja taideteollisuusyritysten liiketoimintaosaamisen kehittämiseksi 
sekä alan yritysten ja muun elinkeinoelämän välisen yhteistyön vahvistamiseksi. Hankkeessa 
liiketoimintaosaamista pyrittiin kehittämään pitkäkestoisilla yrittäjyysvalmennuksilla sekä 
lyhytkestoisilla koulutuksilla ja tilaisuuksilla, kuten seminaareilla, teemapäivillä, työpajoilla ja 
verkostoitumistapahtumilla. Monen käsityöalan yrittäjän tavoitteena on elannon hankkiminen 
omasta yritystoiminnasta: kasvuodotuksia ei ole kovinkaan monella. Murto-osa yrityksistä 
harkitsee kansainvälistymistä, sillä suurimmalla osalla kehitettävää riittää perustoiminnoissa, 
kuten tuotannon järjestämisessä, hinnoittelun ja markkinoinnin kehittämisessä. Hankkeen 
aikana osallistujien liiketoimintaosaaminen kehittyi huomattavasti. Myös yrittäjämäinen 
ajattelutapa ja toiminnan suunnitelmalliseen kehittyivät. Jotkut osallistujat tulivat 
pohdinnassaan siihen tulokseen, että yrittäjyys ei olekaan heille sopiva vaihtoehto. Tämä 
nähtiin myös hankkeen kannalta hyvänä tuloksena.  

 
Muotoiluareena-työpajojen teemat ja toteutus saivat hyvää palautetta. Valmennusten 
sisällöissä korostuivat oman osaamisen tuotteistaminen ja tuotekehitys, hinnoittelu, 
tekijänoikeudet, markkinointi, ajankäytön hallinta ja tekemisen suunnitelmallisuus. 
Valmennuksissa hyödynnettiin yhteistoiminnallisia ja visuaalisia menetelmiä, luovan alan 
yritysesimerkkejä, harjoituksia ja yritysvierailuja. Taito-yritysneuvojien asiantuntijuutta 
kehitettiin käyttämällä heitä palvelutuotekehityksessä. Muotoiluareenatyöpajat toteutettiin 
parityöskentelynä siten, että talouden ja hinnoittelun kehitystiimin jäsen ja alueellinen Taito-
yritysneuvoja suunnittelivat ja vetivät työpajat yhdessä.  

 
Alussa oli ajateltu, että eri kokemustaustaiset toimijat olisivat koulutuksissa ja valmennuksissa 
samoissa ryhmissä ja voisivat vaihtaa kokemuksia ja ideoita keskenään. Tämä ei kuitenkaan 
toiminut ja palautteen perusteella yhteisten lähipäivien määrää vähennettiin ja ryhmien 
rakennetta muutettiin siten, että kokeneet ja aloittelevat yrittäjät ohjattiin omiin ryhmiinsä. 
Verkostoitumistilaisuuksiin oli vaikea saada luovan alan yrittäjistä kiinnostuneita muiden 
elinkeinosektoreiden yrittäjiä. Hankkeen alkua leimasi muutaman jo alustavasti mukaan 

http://www5.siba.fi/documents/87219/841761/Tapahtumaturvallisuus/484a2e6a-12d2-44f2-a3e5-42f8774e6d49?version=1.0
http://www5.siba.fi/documents/87219/841761/Tapahtuma+ja+festivaaliklusterin+laskennall+aluevaikmalli/5266ff0a-7a09-49a7-bc82-01a8b8182d7c?version=1.0
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ilmoittautuneen kuntarahoittajan perääntyminen, minkä vuoksi henkilöstöresursseja kului 
hankkeen aikana odotettua enemmän rahoitusjärjestelyihin. Projektihallinnossa työlääksi 
osoittautui maksatushakemusten tarkastusvaiheessa ilmenneiden pienten virheiden 
selvittäminen. Erityishaasteita aiheuttivat Taito-yritysneuvojien tekemän asiantuntijatyön 
kustannusten selvittäminen, kun nämä kustannukset oli alun perin rahoittajalta saatujen 
ohjeiden mukaisesti sisällytetty koulutuspakettiin ostopalveluna. Myös hankkeessa sovitut 
periaatteet koulutustilojen kilpailuttamisessa muuttuivat yllättäen.  

Projekti pystyi saavuttamaan osan asettamistaan määrällisistä tavoitteista. 
Liiketoimintaosaamista kehitettiin seitsemällä pitkäkestoisella yrittäjyysvalmennuksella, joihin 
osallistui yhteensä 100 henkilöä, sekä lyhytkestoisilla koulutuksilla ja tilaisuuksilla, joihin 
osallistui yli 400 henkilöä. Uusia yrityksiä projektin aikana syntyi 5 ja uusia työpaikkoja luotiin 3. 
Tältä osin ei pystytty saavuttamaan suunniteltuja määriä, sillä projektin tavoitteena oli ollut 
luoda 7 uutta yritystä ja 7 uutta työpaikkaa. Suoritettujen tutkintojen määrä oli kuitenkin 
suunniteltua korkeampi. Niitä suoritettiin 26, kun tavoitteena oli ollut 21. 

Julkaisu: Kultahanke – yrittäjäosaamista luoville aloille www (issuu.com) 

10. Kulttuurin ketju - kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen
Toteutusaika: 24.2.2009-31.12.2011 
Päätoteuttaja: Turun kaupunki/Turku Touring 
www-sivut: www.experiencebusiness.fi; www.kulmat.fi 

Kulttuurin ketju -hankkeen päätavoitteena oli rakentaa käytännön välineitä kulttuurimatkailun 
tuote- ja laadunkehittämiseen. Muita tavoitteita olivat kulttuuri- ja matkailutoimijoiden yhteistyön 
lisääminen, kulttuurimatkailua edistävien käytännön työkalujen luominen sekä laaja tiedon 
jakaminen hankkeeseen liittyvistä teemoista. Tavoitteena oli myös vahvistaa 
kulttuurimatkailukohteiden asiakaslähtöistä tuotekehitystä ja yhteistyöverkostoja sekä löytää 
kulttuurimatkailutuotteiden tehokkaat jakelutiet ja parantaa niiden tunnettuutta, 
saavutettavuutta ja käytettävyyttä.  

Varsinaiset kohderyhmät olivat neljän kaupungin (Turku, Rovaniemi, Helsinki, Mänttä) itse 
valitsemat kehittämiskohteet ja niiden ympärille rakennetut yhteistyöyritysten verkostot sekä 
pienet ja keskisuuret kulttuuri- ja matkailualan yritykset, kulttuurin tuottajat sekä kulttuuristen 
sisältöjen tekijät. Kolmannen sektorin toimijat olivat myös kohderyhmänä tarpeen mukaan 
esimerkikis tapahtumien tuottajan roolissa. Välillisinä kohderyhminä olivat kulttuurikohteet, 
matkailu- ja kulttuurialan kehittäjäorganisaatiot, joille hanke tuo uusia toimintavälineitä. Lisäksi 
hankkeen tuloksellisuudesta hyötyvät matkailun myynti- ja markkinointiorganisaatiot, alueelliset 
matkailuorganisaatiot, matkanjärjestäjät sekä Matkailun edistämiskeskus MEK.  

Projektin toteuttajana toimi Turun kaupunki/Turku Touring. Hankkeeseen lähtivät 
osarahoittajan ominaisuudessa mukaan Turun, Helsingin ja Rovaniemen kaupungit sekä 
Gösta Serlachiuksen taidesäätiö Mäntästä. Rahoittajatahot näissä kaupungeissa päättivät 
kaupunkinsa ensisijaiset hankkeeseen tulevat kulttuurikohteet. Hanke toimi Varsinais-Suomen 
matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskuksen (VS Oske) alaisuudessa ja teki tiivistä 
yhteistyötä tämän kanssa tilaisuuksien järjestämisessä ja tiedon välittämisessä. Kulttuuri-, 
matkailu- ja luovien alojen toimijoille suunnattu Kulmat.fi-verkkopalvelu ja e-oppimispaketit 
toteutettiin yhteistyössä. Sähköisen reittikartan kehittämisessä tehtiin yhteistyötä opetus- ja 
kulttuuriministeriön Kulttuurin matkailullisen tuotteistamisen työryhmän kanssa. 

Hankkeen aikana järjestettiin yhteensä 16 erilaista tilaisuutta, seminaaria ja koulutusta, joissa 
kulttuuri- ja matkailutoimijat pääsivät verkostoitumaan keskenään. Kulttuuri- ja 
matkailutoimijoiden välinen yhteistyö kehittyi hankkeen aikana. Toisilla paikkakunnilla 
yhteistyössä päästiin syvemmälle tasolle kuin toisilla. Hankkeessa edistettiin kulttuurimatkailun 
tuotekehitystä ja rakennettiin kulttuurikohteiden matkailullisen kansallinen laadun 

http://issuu.com/sajova/docs/kultahanke_loppuraportti?e=4191135/2990352
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kehittämisohjelma, Culture DQN. Ohjelma tarkastelee kulttuurikohteiden laatua matkailullisesta 
näkökulmasta. Se sisältää laajan tutkimus-, kehitys- ja koulutuspaketin, johon kuuluu mm. 
asiakastutkimuksia, laatutonni-valmennusta ja paikallisia laatutiimityöryhmiä. Ohjelman 
suorittamisen jälkeen kohteiden laatu on parantunut, asiakastyytyväisyys noussut sekä 
tutkimus- ja tuotekehitysosaaminen lisääntynyt.  
 
Hankkeen kehittämät parhaat käytännöt on tallennettu Kulmat.fi-palvelun kaikkien 
hyödynnettäväksi. Palvelusta löytyy ajankohtaista tutkimustietoa, asiantuntijayhteystietoja sekä 
tietoa tulevista koulutuksista, seminaareista ja kulttuurimatkailualaa käsittelevistä hankkeista. 
Hanke tuotti palveluun itseopiskelumateriaalina e-oppimispaketteja muun muassa 
matkailutuotteen hinnoitteluun, saavutettavuuteen ja jakelukanaviin liittyen. Lisäksi kehitettiin 
kulttuurikohteiden laatua yksityiskohtaisesti tarkasteleva Laatutesteri, joka on tarkoitettu 
kulttuurikohteiden omaehtoiseen laadun kehittämiseen. Kulttuuritoimijoille suunniteltiin myös 
tutkintoon johtava Kulttuurimatkailun osaaja -oppisopimuskoulutus, jossa hyödynnetään 
hankkeen tuloksia. Culture DQN -ohjelman paikalliset työryhmät jatkavat toimintaansa kullekin 
paikkakunnalle sopivalla tavalla. Laatuohjelman kansallisen työryhmän, laatufoorumin, toiminta 
jatkuu MEKin Culture Finland katto-ohjelmassa. Culture DQN -ohjelma jäi hankkeen 
päättymisen jälkeen Haaga-Perhon hallinnoitavaksi.  

 
Hanke ei pystynyt saavuttamaan täysin sille asetettuja määrällisiä tavoitteita. Seurantatietojen 
mukaan projektissa aloitti 151 henkilöä, kun tavoitteena oli ollut 150 henkilöä. Hanke oli 
asettanut itselleen määrällisiksi tavoitteiksi luoda 6 uutta työpaikkaa ja 4 uutta yritystä, mutta 
seurantatietojen mukaan näissä tavoitteissa ei edistytty.  
 

11. Osaattori  
Toteutusaika: 15.5.2011-31.12.2013 
Päätoteuttaja: Lasipalatsin Mediakeskus Oy 
www-sivut: www.osaattori.fi 
 
Osaattori-hankkeen tavoitteena oli lisätä taiteilijoiden työtilaisuuksia ja samalla tarjota kulttuuria 
ja taidetta vanhusten hoivayhteisöihin. Se oli neljän kaupungin – Helsingin, Lahden, 
Jyväskylän ja Turun – yhteishanke, jossa kehitetään kuntien kulttuurista vanhustyötä. 
Tavoitteena oli vahvistaa luovien alojen ammatinharjoittajien ja yrittäjien asemaa 
sosiaalisektorilla, erityisesti vanhustyön hoivayhteisöissä.  
 
Varsinaisina kohderyhminä olivat luovien alojen yrittäjät ja ammatinharjoittajat, erityisesti ne, 
jotka haluavat laajentaa ammattiosaamistaan hakeutumalla työtehtäviin sosiaali- ja 
terveysalalle.  Välillisinä kohderyhminä olivat hoivayhteisöt niin julkiselta, kolmannelta kuin 
yksityiseltä sektoriltakin, kuntahallinto, kotona asuvat seniorit sekä tulevaisuuden päättäjät.  
 
Osaattorin toteuttajana toimi Lasipalatsin Mediakeskus Oy. Osatoteuttajina toimivat Helsingin, 
Lahden, Jyväskylän ja Turun kaupungit. Neljän kunnan yhteistyö onnistui hyvin. Lisäksi 
yhteistyötä tehtiin toisten hankkeiden kanssa, esimerkiksi on järjestetty yhteisluento Voimaa 
taiteesta, Kolmas lähde ja Taika -hankkeiden kanssa. Vaikka alun perin kansainväliseen 
yhteistyöhön ei ollut budjetoitu resursseja, Osaattori solmi kontakteja kansainvälisten 
toimijoiden kanssa – näitä olivat muun muassa lontoolainen Sing for your life -organisaatio, 
Belfastissa toimiva Arts Care sekä pariisilainen järjestö Musique & Sante. 
 
Hankkeessa koulutettiin niin luovan alan ammattilaisia kuin hoiva-alan henkilökuntaa. Luovan 
alan yrittäjille ja ammatinharjoittajille järjestettiin työpaja- ja luentosarjoja, joiden avulla pyrittiin 
parantamaan taiteilijoiden osaamista kulttuurisessa vanhustyössä. Kouluttajina toimivat niin 
hoiva-alan ammattilaiset, sosiaalialalla jo työtään tekevät taiteilijat kuin luovan alan yrittäjyyden 
ammattilaiset. Osaattoriin työpaja- ja luentosarjaan osallistuvat ammattitaiteilijat valittiin 
hakemusten perusteella. Kaupunkien projektisuunnittelijoilla oli yhteys heihin ja käsitys siitä, 
kenelle koulutus soveltuisi. Koulutusta järjestettiin myös vanhusten palvelutaloissa ja 
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koulutuspaikat valittiin yhteistyössä kunnan asiantuntijoiden kanssa. Osaattorissa edistettiin 
taiteilijoiden työllistymistä kulttuuriseen vanhustyöhön ja lisättiin heidän valmiuksiaan 
yrittäjyyteen. Tavoitteen saavuttamiseksi Osaattorissa kehitettiin Taiteilijana vanhustyössä 
-koulutuskonsepti, jossa tarjottiin ammattitaiteilijoille tietoa ja kontakteja kuntien kulttuurisesta 
vanhustyöstä. Opetusmenetelmät olivat valmentavia ja osallistavia. Yrittäjyyden suuri osuus 
koulutuksen ohjelmassa oli joillekin yllätys. Joku piti yrittäjyysosuutta jopa ”aivopesuna”, mutta 
myönsi silti saaneensa tarpeellista tietoa. Monelle yrittäjänä toimiminen alalla vaikutti liian 
suurelta riskiltä. Huomattiin, että yrittäjyys ei sovi kaikille, eikä se toimintatapana sovi kaikkiin 
taiteenlajeihin. Freelancerina toimiminen on mahdollisuus siinä missä yrittäjyyskin. Ne, joilla oli 
kokemusta yrittäjämäisestä toiminnasta, saivat vahvistusta sopiville toimintatavoille 
vanhustyössä.  
 
Osaattorin käynnistämisvaiheessa haasteena koettiin yhteishankkeessa mukana olevien 
kaupunkien pitkät etäisyydet ja erilainen tilanne kulttuurisessa vanhustyössä. Alkuperäisenä 
ajatuksena oli se, että kaikki toimenpiteet vietäisiin samantapaisina jokaiseen kaupunkiin, 
mutta hankkeen edetessä kävi ilmi, ettei samanlainen toimintatapa ollut aina mahdollista.  
Esimerkiksi Helsingissä kulttuurista vanhustyötä on tehty jo pitkään, kun taas Lahti on ottanut 
vasta ensiaskeleitaan kulttuurisessa vanhustyössä. 
 
Hankkeessa kehitettyjä hyviä käytäntöjä levitetään ensisijaisesti osatoteuttajien omissa 
organisaatioissa ja kunnissa, mutta myös muissa kunnissa. Hyviä käytäntöjä tullaan 
levittämään kunnissa toimivien vanhustyön ammattilaisille siten, että toimintaa sidotaan 
koulutusten ja pilottiprojektin avulla kunnan rakenteisiin. Osatoteuttajat levittävät hyviä 
käytäntöjä omien verkostojensa avulla kunnan sisällä. Haasteena on hyvien käytäntöjen 
levittäminen päättäjille, jotka vaikuttavat kuntien vanhustyön budjetin sisältöön. 
 
Projektisuunnitelmassa esitetyn arvion mukaan projektissa tulee aloittamaan yhteensä 280 
henkilöä. Hankkeen määrällisenä tavoitteena oli synnyttää 5 uutta työpaikkaa ja luoda 2 uutta 
yritystä hankkeen aikana. Seurantatietojen mukaan hankkeessa oli aloittanut 144 henkilöä ja 
uusia työpaikkoja on luotu 1 (tilanne 10/2013).  
 
Julkaisu: Lehko Tuike (2014), Taidetta tunteen vuoksi – Tarinoita taiteen ja vanhustyön 
kohtaamisista www (pdf) 
 

12. Prefix – Ennakkosuunnittelu suomalaisen elokuvan 
kilpailuvalttina  

Toteutusaika: 1.8.2011-28.2.2014 
Päätoteuttaja: Metropolia Ammattikorkeakoulu 
www-sivut: www.metropolia.fi/…prefix; wiki.metropolia.fi/…prefix 
 
Prefix-hanke pyrki parantamaan suomalaisen elokuvan elinkelpoisuutta kansainvälisessä 
kilpailussa edistämällä työllisyyttä, osaamista ja eri alojen yhteistyötä vahvistavia tuotannon 
toimintamalleja. Päätavoitteena oli kehittää ennakkosuunnittelulähtöinen elokuvatuotannon 
malli, jota voidaan soveltaa myös muille draamatuotannon aloille.  
 
Varsinaisina kohderyhminä hankkeessa olivat elokuvien tuotantoyhtiöt, tuottajat, elokuva-alan 
ammattilaiset, draamatuotannon ammattilaiset, VFX(visual effects) -toimijat ja näille aloille 
valmistuvat opiskelijat ja heidän opettajansa. Välillisenä kohderyhmänä hankkeessa olivat 
muut tahot, jotka hyödyntävät toiminnassaan elokuvankerronnan metodiikkaa. Hanke vaikutti 
välillisesti myös elokuvien sponsorointia tekeviin yrityksiin ja alan koulutukseen.  
 
Projektin päätoteuttajana toimi Metropolia Ammattikorkeakoulu. Lisäksi projektilla oli kuusi 
osatoteuttajaa: Suomen audiovisuaalisen alan tuottajat Satu ry, Generator Post, Kemi-Tornion 
ammattikorkeakoulu, Kinotar Oy, First Floor Productions Oy ja Helsinki-filmi Oy. Hankkeessa 
oli yhteistyökumppaneina yrityksiä, kunta-alan ja kolmannen sektorin toimijoita.  

http://uusi.osaattori.fi/media/filer_public/2013/12/16/taidetta_tunteen_vuoksi.pdf
http://www.metropolia.fi/tutkimus-ja-kehitys/hankkeet/kulttuuri-ja-luova-ala/prefix/
https://wiki.metropolia.fi/display/prefix/-+ennakkosuunnittelu+suomalaisen+elokuvan+kilpailuvalttina
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Projektin keskeisiä toimenpidekokonaisuuksia olivat tutkimustyö, tuottajakentän 
toimialakartoitus ja pilotointi. Tutkimustyössä kartoitettiin, miten ennakkosuunnittelutyö tehdään 
elokuvatuotannoissa, ja selvitettiin hyviä ja huonoja kokemuksia, joista voidaan ottaa oppia. 
Tuottajakentän toimialakartoituksessa muodostettiin alan toimijoista verkosto, mikä parantaa 
pienempien toimijoiden työllistymismahdollisuuksia ja helpottaa myös ulkomaisten tekijöiden 
kontaktien saamista Suomessa. Lisäksi projektissa pilotoitiin elokuvatuotantoja sekä 
organisoitiin koulutusta ja työpajatoimintaa AV-alan ja mediatuotannon ammattilaisille, 
opiskelijoille ja opettajille. Pilotteja varten kokeiltiin eri ennakkosuunnitteluun soveltuvien 
ohjelmien käyttöä, joista suurin osa on vielä suomalaisille elokuvantekijöille vähemmän tuttuja. 
Projektille luotiin työskentelysivu Metropolian wikiin. Wikisivua testattiin myös elokuvan 
työryhmän tiedonjakoalustana. 
 
Yritysten mukanaolo luovan talouden kehittämisessä on tärkeää. Samalla se on ollut myös 
vaativaa hankehallinnoinnin kannalta. Lisäksi omavastuurahoituksen kuntaosuuden 
kartuttaminen vain kuntatoimijoiden kesken oli haastavaa. 
 
Projektissa arvioitiin aloittavan 220 henkilöä. Lisäksi tavoitteena oli luoda 5 uutta työpaikkaa ja 
perustaa 2 uutta yritystä. Projekti oli käynnissä helmikuuhun 2014 saakka, joten seurantatietoja 
ei ole ollut saatavilla. 

13. Produforum riks 
Toteutusaika: 1.6.2009-30.6.2014 
Päätoteuttaja: Luckan rf 
www-sivut: www.produforum.fi  
 
Produforumin toiminnan tarkoituksena oli helpottaa ja kehittää ruotsinkielisten vapaiden 
ryhmien, taiteilijoiden sekä tuottajien työtä Suomessa. Produforumissa kehitettiin tuotteita ja 
työkaluja luovien alojen toimijoille.  
 
Projektin varsinaisina kohderyhminä olivat kulttuurituottajat ja taiteilijat, pienet ja keskisuuret 
kulttuuriyritykset, vapaat ryhmät ja pohjoismainen verkosto, ruotsinkieliset luovien alojen 
korkeakouluopiskelijat ja kuntien kulttuurisektorin työntekijät. Välilliset kohderyhmät olivat 
potentiaaliset kulttuuripalvelujen ostajat, ts. yritykset, instituutiot, festivaalit, yhdistykset, kuntien 
päätöksentekijät, korkeakoulut, korkeakoulut ja koulutusinstituutiot ja kansainväliset kumppanit. 
 
Ruotsinkielinen tiedotuskeskus Luckan rf. toimi projektin toteuttajana. Projekti suunniteltiin 
aluksi valtakunnalliseksi projektiksi, joka hoitaisi myös paikallisten ESR-projektien rakentaman 
produforum-toiminnan. Rahoitusta ei kuitenkaan saatu niin suurelle projektille, joten siitä 
päätettiinkin tehdä koordinoiva projekti, jonka ensisijaisen kohderyhmänä olisivat paikalliset 
projektit. Ammattikorkeakoulu Novia valittiin varhaisessa vaiheessa osatoteuttajaksi. 
 
Projektissa testattiin, kehitettiin ja välitettiin uusia malleja ja työkaluja yhteistyön välineeksi 
kulttuurialalla. Lisäksi luotiin digitaalisia palveluja parantamaan kulttuurialan näkyvyyttä, 
markkinointia ja kommunikaatiota. Projekti kehitti useita digitaalisia palveluja kulttuurialalle. 
Esimerkkeinä voi mainita kulturforum.fi, kulturpost.fi ja ”kulturjobb i Finland” -sivu 
Facebookissa. Projektin kehittämä digitaalinen palvelu kulturforum.fi antaa näkyvyyttä 
ruotsinkieliselle kulttuurille Suomessa ja samalla koko suomalaiselle kulttuurialalle 
Pohjoismaissa. Lisäksi valtakunnallinen Produforum-projekti kehitti yhteisiä 
projektinhallintatyökaluja paikallisten Produforum-projektien kanssa. Kehitystyö tapahtui 
yhteisten suunnittelupäivien, kotisivujen ja google. docsin kautta. Tämä lisäsi läpinäkyvyyttä 
projektien välillä sekä helpotti jatkuvaa tiedon vaihtoa ja projektidokumenttien seurantaa. 
Produforumin rajoja ylittävä yhteistyö maantieteellisesti ja yhteiskunnan muiden sektoreiden 
kanssa laajensi kulttuurialan toimijoiden verkostoa avaten samalla uusia markkinoita.  
NordMatch-kulttuurituottajatapaaminen toteutettiin vuonna 2011 Helsingissä. Sektoreita ylittävä 
tapaaminen keräsi 125 osallistujaa. Tapaamisessa pohjoismaisilla kulttuurintuottajilla oli 
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mahdollisuus keskustella projekti-ideoistaan kollegojensa kanssa ja samalla hankkia niille 
rahoitusta. Paikalliset Produforum-projektit, TAIVEX, Sillanrakentajat, Luova Suomi, Novia, 
Nordplus kult ja Metropolia osallistuivat seminaarin järjestämiseen. Myös Kulturens 
servicenätverk -seminaari järjestettiin vuonna 2011 Helsingissä yhteistyössä TAIVEXin, 
Sillanrakentajien ja Luovan Suomen kanssa. Seminaarissa esiteltiin näiden projektin toimintaa 
ja tuloksia vuosilta 2009-2011. Tapahtuma oli kaksikielinen, mitä moni osallistuja kiitteli. E-
kompetensportfolio-toiminnan pilottiprojektissa luotiin kulttuuriammattilaisten ja opiskelijoiden 
kanssa e-portfolioita. Päämääränä e-portfoliotyöskentelyssä on löytää ja tuoda näkyville omat 
ammatilliset vahvuudet keskustelujen, ajatuskarttojen ja piirustusten avulla.  

 
Hyvänä käytäntönä voidaan mainita projektin itsearviointia varten kehittämä malli, jota 
sovelletaan kaikissa Produforum-projekteissa. Malli kuuluu nykyisin myös Novian 
projektinhallinnan käsikirjaan. Mallissa on kolme vaihetta: 1) Projektisuunnitelman 
konkretisointi, 2) Työprosessin analysointi ja 3) Loppuarviointi ja tulevaisuus. Arviointiprosessi 
perustuu lukuisiin keskusteluihin henkilökunnan, kulttuuritoimijoiden sekä asiantuntijoiden 
kanssa. Haasteeksi koettiin se, että Produforumin kaltaisessa valtakunnallisessa projektissa 
menee paljon aikaa siihen, että yhteistyökumppanit pidetään tietoisina projektin toiminnasta, 
muutoksista ja rahoituksesta. Lisäksi henkilöstövaihdokset veivät aikaa.  
 
Projekti jatkui 30.6.2014 asti, joten lopulliset tulokset ja vaikutukset eivät ole vielä selvillä. 
Projektisuunnitelmassa esitetyn arvion mukaan projektissa tulee aloittamaan 550 henkilöä. 
Seurantatietojen mukaan tämä tavoite oli ylitetty, sillä projektissa oli kesään 2012 mennessä 
aloittanut jo 623 henkilöä. Lisäksi projekti oli asettanut itselleen määrälliseksi tavoitteeksi luoda 
2 uutta työpaikkaa ja yhden uuden yrityksen. Näissä tavoitteissa ei ole seurantatietojen 
perusteella edistytty.  
 
Julkaisu: KULTURKOKBOK, ingredienser, recept, projekt www (issuu.com) 
  

14. Sillanrakentajat – luovien alojen agenttien ja 
vientiammattilaisten valmennusohjelma 

Toteutusaika: 1.1.2009-31.12.2011 
Päätoteuttaja: Adulta Oy 1.1.2009-7.4.2010; Lahden ammattikorkeakoulu 8.4.2010-31.12.2011 
 
Sillanrakentajat-hankkeen tavoitteena oli synnyttää uusi luovien alojen agenttien ja 
vientiammattilaisten ammattikunta sekä sille toimintakulttuuri ansaintamahdollisuuksineen. 
Agenttitoiminnan puuttuminen Suomessa sekä luovien alojen kansainvälistymistarpeet olivat 
peruslähtökohtana hankkeelle.  
 
Projektin varsinaiset kohderyhmät olivat luovien alojen agenteiksi tai vientiammattilaisiksi 
aikovat sekä agenttien ja vientiammattilaisten toimeksiantajat ja/tai asiakkaat. Projektin 
välillisinä kohderyminä olivat luovien alojen asiakkaat, luovien alojen kehittäjäorganisaatiot 
sekä muiden toimialojen kansainvälisen kaupan ja markkinoinnin toimijat.  
 
Projektin toteuttajana toimi ensin Adulta Oy 7.4.2010 saakka ja sen jälkeen Lahden 
ammattikorkeakoulu. Hankkeen osatoteuttajina toimivat Suomen Itämeri-Instituutti, Lahden 
ammattikorkeakoulu, Turun Seudun Kehittämiskeskus ja Rovaniemen Kehitys Oy sekä 
kuntarahoittajana Helsingin kaupunki. Lisäksi Fintra Projects Ltd toimi hankkeen 
osatoteuttajana 30.4.2010 saakka. Sillanrakentajat-hankkeessa yhdistettiin olemassa olevat 
paikalliset ja alueelliset kehittäjäverkostot ja niiden osaaminen. 
 
Toimenpiteinä hankkeessa oli agenttien ja vientiammattilaisten valmennukset sekä asiasta 
tiedottaminen valtakunnan tasolla. Keväällä 2011 järjestettiin Pietarissa luovan talouden 
myyntinäyttely, Pietarin Suomi-asema. Sen kautta luovien alojen toimijoille avattiin uusia 
yhteistyömahdollisuuksia Venäjällä. Suomi-asemalla oli yhteensä 79 näytteilleasettajaa. 
Bisnespäivän matchmaking-tilaisuuteen oli etukäteen ilmoittautunut 105 yritystä, median 

http://issuu.com/produforum/docs/culture_cookbook_interactive_reduce


87 
 

edustajaa ja virallista organisaatiota. Hankkeessa kehitettiin koulutuskonsepteja ja 
asiantuntijaverkostoja hyödynnettäväksi myös tulevissa luovien alojen välittäjäportaaseen 
liittyvissä hankkeissa ja koulutusohjelmissa. Koulutuksiin osallistuneiden agenttien ja 
vientiammattilaisten osaamista voidaan tulevaisuudessa hyödyntää luovien alojen tapahtumien 
toteuttamisessa. Sillanrakentajat teki tiivistä yhteistyötä muiden luovien alojen 
kehittämishankkeiden kanssa. Tästä esimerkkinä toimii yhdessä tuotettu loppuseminaari 
Helsingissä, jossa mukana olivat Sillanrakentajien lisäksi TAIVEX-, Produforum- ja Luova 
Suomi-hankkeet. Hankkeen tuloksena Suomeen syntyi uusi järjestäytynyt agenttien 
ammattikunta, jolla on oma edunvalvontajärjestö, selkeät toimintasäännöt ja toimintakulttuuri. 
Hankkeen aikana perustettiin Agma ry, luovan talouden agenttien ja managerien etujärjestö. 
Agma ry:n tavoitteena on edistää luovan alan agentti- ja manageritoimintaa ja tehdä sitä 
tutuksi sekä rakentaa alalle yhteiset ja toimivat pelisäännöt.  
 
Projektissa levitettiin hyviä käytäntöjä agentti- ja managerivalmennusmalleista eri oppilaitoksiin 
ja kehittäjäorganisaatioihin. Loppuseminaarissa julkistettiin Sillanrakentajat -julkaisu, johon on 
koottu projektin hyvät käytännöt, valmennusohjelmien sisällöt/asiantuntijat, asiakaspalautteita 
ja käyttäjäkokemuksia, sekä toteutetut tuotannot. Vaikka hankkeessa saavutettiin hyviä 
tuloksia, jatkossa haasteena on, miten saadaan lisättyä agenttiliiketoiminnan ansaintamallin 
tehokkuutta sekä ostajien tietoisuutta agenttitoiminnasta. Tällä hetkellä agentit joutuvat usein 
tekemään muutakin työtä elinkeinonsa turvaamiseksi, mikä hidastaa markkinoiden syntymistä. 
 
Adultan konkurssi aiheutti projektissa aikatauluongelmia, erityisesti Pietarin Suomi-aseman 
osalta, jonka toteutusta jouduttiin siirtämään puolella vuodella eteenpäin. Samoihin aikoihin 
myös Fintra vetäytyi hankkeesta ja tämä muutti jonkin verran Suomen Itämeri-instituutin 
alkuperäisiä hanketavoitteita ja tehtäviä. Hallinnollisesti hanke onnistui hyvin ottaen huomioon 
kaikki sen kohtaamat haasteet. Projektin keräämän palautteen mukaan hankkeen hallinnon 
siirtäminen meni osatoteuttajien näkökulmasta katsottuna niin sujuvasti kuin se oli ylipäätään 
mahdollista. Keskeisten ihmisten vähäinen vaihtuminen auttoi omalta osaltaan siinä, ettei koko 
hanke luhistunut siirtoprosessin aikana.  
 
Hanke saavutti määrälliset tavoitteensa. Hankkeen valmennuksissa aloitti 69 
agenttia/vientiammattilaista, joista 48 suoritti valmennuksen loppuun. Hankesuunnitelmassa 
tavoitteena oli ollut 60 aloittanutta. Lisäksi projektin tavoitteena oli saada aikaan 10 uutta 
yritystä. Projekti saavutti tämän tavoitteensa erittäin hyvin, sillä se synnytti 20 uutta yritystä. 
Uusien työpaikkojen määrässä ei kuitenkaan päästy tavoitteisiin. Hankkeen suunnitelmana oli 
luoda 60 uutta työpaikkaa, mutta loppuraportin perusteella 23 ihmistä työllistyi.  
 
Julkaisu: Häkkinen Anna (toim), (2011), Sillanrakentajat www (pdf) 
 
Hankkeen jälkeen tapahtunutta: 1) Julkaisu: ”Luovien alojen tapahtumatuotanto ideasta 
toteutukseen -case Suomi-asema Pietarissa 2011”, 2) Luova Suomen uutiskirje 2/2013: 
Suomi-asema-myyntinäyttely Frankfurtissa 2014 hakee osallistujia: Luovan talouden agentit ja 
managerit ry (AGMA) järjestää vuonna 2014 luovien alojen myyntinäyttelyn Frankfurtissa. 
Frankfurtin Suomi-asema on jatkoa vuonna 2011 Pietarissa menestyksekkäästi järjestetylle 
Suomi-asemalle, jossa mukana oli niin muotoilua, valokuvausta, kuvataidetta, musiikkia, 
muotia kuin AV-tuotantojakin. 

  

http://www.lamk.fi/tki-toiminta/julkaisut/c-artikkelikokoelmia-raportteja-muita-ajankohtaisia/Documents/lamk-julkaisu-csarja-2011-sillanrakentajat.pdf
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15. TAIVEX–vientivalmennus  ja TAIVEX2 
TAIVEX 
Toteutusaika: 1.4.2009-31.12.2011 
Päätoteuttaja: TINFO (Teatterin tiedotuskeskus) 
www-sivut: www.taivex.fi  
 
TAIVEX (Senior Manager Exchange) oli tuottajille, managereille, agenteille, galleristeille ja 
muille taiteen välittäjäportaan toimijoille räätälöity 2,5-vuotinen (2009-2011) 
vientivalmennusohjelma. Yhteisen vientivalmennusohjelman tavoitteena oli taiteen eri alojen 
keskinäisen verkostoitumisen lisääminen, taiteen välittäjinä työskentelevien ammattilaisten 
vienti- ja kansainvälistymisvalmiuksien kehittyminen sekä liiketoimintaosaamisen kasvu. 
 
Varsinaisina kohderyhminä olivat taiteen toimialojen kansainväliset viennin koordinaattorit, 
managerit, tuottajat, agentit ja freelance-kuraattorit sekä pk-yritykset, agentuurit 
pienkustantajat ja galleristit. Lisäksi taiteen tiedotuskeskusten oma henkilöstö, etenkin ns. 
viennin koordinaattorit ja tiedottajat osallistuivat vientivalmennukseen ja koulutukseen. 
Välillisenä kohderyhmänä oli koko toimiala, joka hyötyy välittäjäportaan osaamisen 
kehittymisestä. Hyötyjiä olivat alalla toimivat taiteilijat, kirjailijat, kustantajat, teatteri-, tanssi- ja 
sirkusryhmät ja yksittäiset taiteilijat, galleriat ja design ym.  
 
Projektin päätoteuttajana toimi TINFO (Teatterin tiedotuskeskus) ja osatoteuttajana oli Aalto-
yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus. Lisäksi projektin suunnittelussa ja 
toteutuksessa olivat mukana Tanssin ja Sirkuksen tiedotuskeskukset, FILI - Finnish Literature 
Exchange, Näyttelyvaihtokeskus FRAME sekä Helsingin, Tampereen ja Turun kaupungit. 
 
TAIVEX järjesti 38 koulutusjaksoa, 21 opintomatkaa ja 16 seminaaria sekä mentorointia 59 
opiskelijalle.  Vientivalmennusohjelman toteutumista seurattiin koko hankkeen toteutuksen ajan 
keräämällä palautetta jokaisesta koulutuksesta ja opiskelijoiden toiveet otettiin 
mahdollisuuksien mukaan huomioon koulutusjaksojen ja opintomatkojen suunnittelussa. 
Palaute vientivalmennusohjelmasta oli kiittävää. Erityisen tärkeäksi opiskelijat kokivat 
hankkeen ansiosta syntyneen kollegaverkoston. Pienryhmäopetus ja matkat antoivat 
ajankohtaista tietoa tärkeistä aiheista ja edistivät keskinäistä verkottumista ja tiedon vaihtoa. 
Vientivalmennusohjelman toteutuksesta saatujen kokemusten ja opiskelijoilta kerätyn 
palautteen perusteella toimivan koulutusmallin kolme tärkeää osa-aluetta ovat vertaistuki, 
räätälöity täydennyskoulutus ja tuetut asiantuntija- ja opintomatkat. Ohjelman koulutusmalli 
osoittautui toimivaksi ja se on monistettavissa eri alojen kansainvälistymiskoulutuksen malliksi. 
TAIVEX-koulutus on herättänyt paljon kiinnostusta Suomessa ja ulkomailla ja siitä on kerrottu 
laajasti erilaisissa tapahtumissa, mm. Employment Week -tapahtumassa Brysselissä ja 
erilaisissa taiteen alan seminaareissa sekä messujen ja festivaalien yhteydessä järjestetyissä 
ammattilaisten tapaamisissa. 
 
Vientivalmennusohjelman toteuttaminen oli haastavaa taustaltaan ja tavoitteiltaan hyvin 
erilaiselle opiskelijajoukolle. Myös tasokkaiden kouluttajien löytyminen Suomesta oli 
ongelmallista. Osallistujilta kerätyissä palautteissa kouluttajiksi toivottiin muiden alojen 
superammattilaisia sekä suomalaisen taiteen kentän tarkkaan tuntevia asiantuntijoita.  
Projektin toteutuksen kannalta suurin haaste liittyi valmisteluvaiheessa reilusti alimitoitettuihin 
henkilöstöresursseihin. Osallistujatavoitteiden nelinkertaistuttua eivät alkuperäisen 
suunnitelman mukaiset henkilöstöresurssit enää riittäneet. Henkilöstöresursseja budjetoitaessa 
ajatuksena oli ollut, että yhteistyöorganisaatiot pystyisivät olemaan jatkuvasti mukana 
hankkeen sisällön toteuttamisessa, mutta käytännössä tiedotuskeskukset pystyivät 
osallistumaan hankkeen toteuttamiseen vaihtelevasti. Hankkeen valmistelussa ja 
henkilöstöresursseja mitoitettaessa ei ollut varauduttu minkäänlaisiin riskeihin, vaikka niihin 
olisi aina valmistauduttava. 
 
Projekti ylitti itselleen asettamansa määrälliset tavoitteet. Projektisuunnitelmasta ilmenee, että 
tavoitteena oli 95 osallistujaa, mutta projektin päätyttyä osallistujia oli 141. Lisäksi projektin 
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tavoitteena oli luoda 5 uutta työpaikkaa ja 4 uutta yritystä. Seurantatietojen mukaan projekti 
onnistui luomaan 7 uutta työpaikkaa ja 5 uutta yritystä. 
 
Julkaisu: Tuottajien kansainvälinen osaaminen avainasemassa, Ajatuksia suomalaisen taiteen 
kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä, Loppuraportti: TAIVEX -vientivalmennus 2009-
2011 www (pdf) 

 
 

TAIVEX² 
Toteutusaika: 1.1.2012-31.12.2013 
Päätoteuttaja: TINFO (teatterin tiedotuskeskus) 
www-sivut: www.taivex.fi  
 
TAIVEX² jatkoi TAIVEX-hankkeen työtä tuottajien kansainvälistymisen tukemiseksi ja 
edistämiseksi. Hankkeen tavoitteena oli, että kaksivuotisen valmennuksen jälkeen Suomessa 
on 30 kansainvälistä huippuosaajaa, joiden vientiosaaminen ja verkostot nostavat koko 
suomalaisen esittävän taiteen kansainvälistymisen uudelle tasolle. 
 
Varsinaisina kohderyhminä olivat kansainvälisille markkinoille pyrkivät ja kansainvälisiä 
yhteistuotantoja rakentamaan haluavat sekä luovasta yrittämisestä kiinnostuneet kokeneet 
esittävien taiteiden (teatteri, tanssi, sirkus) managerit, tuottajat, agentit, festivaalikuraattorit ja 
pk-yritykset. Välillisinä kohderyhminä olivat esittävien taiteiden toimialan sisällöntuottajat ja 
tapahtumajärjestäjät.  
 
Hankkeen toteutuksesta vastasi TINFO (teatterin tiedotuskeskus) yhteistyökumppaneinaan 
Tanssin tiedotuskeskus, Sirkuksen tiedotuskeskus sekä Helsingin, Turun, Tampereen ja Porin 
kaupungit. Lisäksi hankkeessa olivat mukana keskeiset festivaalijärjestäjät, Tanssin 
aluekeskukset sekä Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry.  
 
TAIVEX²-hanke tarjosi osallistujille räätälöityä täsmäkoulutusta. Tausta-ajatuksena oli, että 
jokaisen osallistujan olemassa oleva käytännön osaaminen toimii pohjana koulutukselle, 
työvaihdolle ja omille kehitysprojekteille. Koulutus muodostui lähiopetuspäivistä, 
tapaamisfoorumeista sekä kansainvälisestä työvaihtojaksosta. Koulutus toteutettiin pääosin 
englannin kielellä kansainvälisten yhteistyötahojen kanssa, ja se piti sisällään sparrausta, 
ongelmanratkaisuja ja tietoa erilaisista kehittämishankkeista. Lähiopetusjaksojen lisäksi 
koulutus tarjosi mahdollisuuden kansainväliseen työvaihtojaksoon omaa alaa vastaavassa 
organisaatiossa sekä kansainvälisen asiantuntijan mentorointituen oman projektin 
kehittämisessä.  
 
Keskeisenä ajatuksena TAIVEX²-projektissa oli, että vastaava tuottaja- ja manageritason 
huippuosaamiseen tähtäävä kärkikoulutus voi projektin päätyttyä laajeta vähemmän 
kokeneelle tuottaja- ja manageritasolle. TAIVEX²-koulutuksen läpikäyneet tulevat toimimaan 
omilla aloillaan kokeneina erityisosaajina, jotka tulevat jakamaan tieto- ja kokemuspohjaansa 
hankkeen päätyttyä myös eteenpäin. TAIVEX²-hanke teki edeltäjänsä TAIVEX-
vientivalmennuksen tavoin tiivistä yhteistyötä muiden luovien alojen yritystoiminnan kasvuun ja 
kansainvälistymiseen tähtäävien hankkeiden kanssa.  
 
Projektisuunnitelmassa esitetyn arvion mukaan projektissa tulee aloittamaan 30 henkilöä. 
Hanke oli asettanut itselleen tavoitteiksi luoda 10 uutta työpaikkaa ja 5 uutta yritystä hankkeen 
aikana. Hanke jatkui vuoden 2013 loppuun saakka, ja seurantatietoa ei ole ollut saatavilla. 
 
Päivitys talvella 2014-2015:  
Työvaihto-ohjelman aikana toteutettiin yhteensä 32 työvaihtojaksoa. Ulkomaisiin 
organisaatioihin suuntautuneiden työvaihtojaksojen pituudet vaihtelivat kahdesta viikosta 
kahteen kuukauteen. Työvaihdon tueksi hanke tarjosi osallistujille kuusiosaisen strategisen 
suunnittelun ja johtamisen koulutuskokonaisuuden. Hankearvioinnin kyselyt ja haastattelut 

http://www.tinfo.fi/dokumentit/taivex_loppuraportti_2706141210.pdf
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osoittivat, että työvaihto-ohjelma saavutti sille asetetut määrälliset ja laadulliset tavoitteet. 
Osallistujien kannalta hankkeen suurimmat hyödyt olivat yhteistyö- ja kollegaverkoston 
syntyminen, kansainvälisen osaamisen ja yhteistyökumppaneiden lisääntyminen ja uusien 
näkökulmien löytäminen omaan työhön ja toimintatapoihin. 95 prosenttia kyselyyn 
vastanneista koki, että työvaihto lisäsi heidän osaamistaan ja kansainvälisiä yhteyksiä.  
 
Julkaisut:  
Loppuraportti: TAIVEX2, Työvaihtoja, täydennyskoulutusta ja työhyvinvointia esittävien 
taiteiden tuottajille, TAIVEX2 2012–2014, TAIVEX2-JULKAISUJA 1/2014 www (pdf) 
Leo Nea (2014), Esittävien taiteiden tuottajat työvaihdossa, Hankearviointi: TAIVEX2, 2012–
2013, TAIVEX2-JULKAISUJA 1/2014 www (pdf) 
Leo Nea (2014) (toim.), Hyvää työpäivää tuottaja! Ajatuksia esittävien taiteiden tuottajien 
työolosuhteista ja työhyvinvoinnista, TAIVEX2 -JULKAISUJA 3/2014 www (pdf)  

 

16. TEKIJÄ - Teattereiden kiertuejärjestelmä  
Toteutusaika: 24.3.2011-31.8.2013 
Päätoteuttaja: Tampereen yliopiston Tutkivan teatterityön keskus 
www-sivut: www.tekija.info 

 
TEKIJÄ – Teattereiden kiertuejärjestelmä – Turnénätverk för Teater -hankkeen tavoitteena oli 
toimivan valtakunnallisen teatterikiertue- ja yhteistyöverkoston kehittäminen sekä toiminnan 
ulottaminen yli kielirajojen. Hankkeen tavoitteena oli myös kansainvälisen 
teatterikiertuetoiminnan edistäminen. Hanke yhdisti suomalaisen teatterikentän 
ammattiteattereita ja vapaita ryhmiä toimimaan yhdessä entistä monipuolisemman 
teatteritarjonnan takaamiseksi68. Hankkeessa järjestettiin esitysten pilottikiertueita, 
koulutusjaksoja sekä seminaareja.  
 
Hankkeen varsinaisina kohderyhminä olivat kiinteät teatterit ja niiden henkilökunta, vapaat 
teatteriryhmät, teatterituottajat, yleisötyöntekijät ja freelancetaiteilijat. Välillisinä kohderyhminä 
olivat teatteriyleisö Suomessa (2-3 miljoonaa katsojaa), kulttuuripoliittiset vaikuttajat, 
tuotantoalan opiskelijat, teatterialan keskeiset yhteistyöalat (mm. media, matkailu, 
logistiikkayritykset, jne.), paikallinen elinkeinoelämä ympäri Suomea sekä muut uusista 
teatterityöskentelyn muodoista hyötyvät yhteistyötahot (esim. sosiaalityö, nuorisotyö, 
lastenkulttuuri).  
 
Hankkeen päätoteuttajana toimi Tampereen yliopiston Tutkivan teatterityön keskus ja 
osatoteuttajana Metropolia Ammattikorkeakoulu. Hankkeen tiiviinä yhteistyötahoina toimivat 
Suomen Teatterit ry, Teatterikeskus ry, Baltic Circle- festivaali (Q-teatteri) ja Produforums 
Vänner rf. Projektissa tehtiin myös yhteistyötä muiden ESR-rahoitteisten luovien alojen 
projektien kanssa. 
 
TEKIJÄ-hankkeen toiminta muodostui pääasiassa pilottikiertueista, koulutusjaksoista ja 
seminaareista. Pilottikiertueilla vapaiden ryhmien esitykset kiersivät kiinteissä 
yhteistyöteattereissa. Pilottikiertueita toteutettiin keväällä 2012, syksyllä 2012 sekä keväällä 
2013. Hankkeeseen haki kahden avoimen haun aikana (syyskuu 2011 ja tammikuu 2012) 
yhteensä 87 esittävän taiteen ryhmää 153 esityksellä. Kotimaan esitysvierailujen lisäksi 
TEKIJÄ-hankkeessa tehtiin pienimuotoinen kansainvälinen kiertuepilotti. Hankkeessa 
järjestettiin neljä seminaaria, joissa keskityttiin kiertuetuottamiseen ja esittävän taiteen alan 
kehittämiseen. Helsingissä vuonna 2011 järjestettyyn seminaariin oli kutsuttu luennoimaan 

                                                
68 Suomessa teatteriala jakautuu kahteen erilliseen ryhmään: valtion pysyvällä rahoituksella toimivat eli 
ns. kiinteät teatterit (valtionosuutta saavat teatterit ns. VOS-teatterit) ja harkinnanvaraisella tuella tai 
omarahoituksella toimivat ns. vapaat ryhmät. Näiden kahden kentän yhteistyö on satunnaista ja 
epäsäännöllistä. TEKIJÄ on ns. kiinteiden teattereiden ja ns. vapaiden ryhmien kiertuejärjestelmän- ja 
yhteistoiminnan kehittämishanke. 

http://www.tinfo.fi/dokumentit/loppuraporttiweb_1109141050.pdf
http://www.tinfo.fi/dokumentit/hankearviointiweb_1109141023.pdf
http://www.tinfo.fi/dokumentit/selvitysweb_1109141035.pdf
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esittävän taiteen ammattilaisia Tanskasta, Ruotsista, Islannista, Latviasta, Norjasta, 
Portugalista ja Suomesta. Lisäksi hanke järjesti Performing Arts Market -messutapahtuman, 
suoritti valtakunnallisen ostajamarkkinakartoituksen ja oli mukana järjestämässä useita 
keskustelutilaisuuksia. Hankkeen yksi tavoite oli kehittää kiinteiden ammattiteattereiden ja 
vapaan teatterikentän välistä vuoropuhelua. Jotta pilottikiertueista saataisiin ketjutettua 
useamman kaupungin kiertueita, hanke järjesti mukana olevien vastaanottavien teattereiden 
johtajille yhteisiä tapaamistilaisuuksia. Tilaisuuksissa keskusteltiin tarjolla olevista esityksistä, 
sekä niiden ostamisesta hankkeen puitteissa.  

 
TEKIJÄ-hankkeen pilottikiertueilla ja koulutusjaksoilla kehitetyt hyvät käytännöt ja toimintamallit 
pyritään levittämään laajasti ammattiteatterikentän käyttöön. Materiaalit koottiin hankkeen 
www-sivustolle vapaasti ladattaviksi. Hankkeen loppuseminaarissa julkaistiin opas 
kiertuetuottamisen hyvistä käytännöistä. Hankkeessa laadittiin ja koottiin myös 
pilottikiertuetoiminnan tueksi tarvittavia työvälineitä, kuten vierailusopimuspohja ja kiertueinfo. 
Kiertueinfo-tietopakettiin koottiin esitysvierailuja toteuttaneiden ryhmien avuksi ohjeistusta 
muun muassa majoitukseen, laskutukseen ja esityskorvauksiin liittyviin kysymyksiin. 
Hankkeessa tehdyn ostajamarkkinakartoituksen pohjalta luotiin KOKIJA-portaali, joka kokoaa 
kiertue-esityksiä ostavat tahot yhteen ja toimii apuvälineenä kiertue-esitysten myynnissä (ks. 
Esittävän taiteen tietokanta www.kokija.info).  
 
Projektisuunnitelman mukaan tavoitteena oli, että projektissa aloittaa 550 henkilöä ja 
suoritetaan 13 tutkintoa. Uusia työpaikkoja oli tarkoitus luoda 15 ja uusia yrityksiä 3. 
Seurantatietojen perusteella projektissa oli aloittanut 78 henkilöä ja projektin aikana oli 
syntynyt 1 uusi yritys (tilanne vuonna 2012).  
 
Julkaisut:  

• Kekäläinen Katri & Salomaa Maria (toim), (2013), Kiertueella henki kulkee! –
loppujulkaisu www (pdf) 

• Moisio Saara (2013), Esittävän taiteen ostajamarkkinakartoitus www (pdf)  
• Korhonen Satu-Mari, Pekkala Laura & Salomaa Maria (toim) (2013), Näkökulmia tasa-

arvoon ja johtajuuteen teatterissa www (pdf) 
• TEKIJÄ-hankkeen ja Baltic Circle -festivaalin residenssipilotit 2012, Arviointiraportti 

www (pdf) 
• Baltic Circle seminar publication: Touring in Scandinavia and the Baltics: Bridging 

Regional and International Perspectives www (pdf) 
• Grundström, Enni (2012), Kartläggning och forskning av de fria teatergruppernas 

turnénätverk: TEKIJÄ-projektet som case, Yrkeshögskolan Novia www (pdf) 
• Aarre-Ahtio Reetta (2013), Vierailuesitysten sisällyttäminen teatterin ohjelmistoon. 

Kartoitus teatterin ohjelmistosuunnittelun tueksi, Metropolia Ammattikorkeakoulu www 
(pdf) 
 

17. Vaahto  
Toteutusaika: 1.4.2012-31.3.2014 
Päätoteuttaja: Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus Fimic ry 
www-sivut: www.musicfinland.com/vaahto…; www.oulu.ouka.fi 
 
Vaahto-hankkeen päätavoite oli uusien toimintamallien luominen esittävän taiteen, erityisesti 
musiikin ja tanssin vapaalle kentälle. Toiminnan kautta pyritään kehittämään välittävän portaan 
toimintaedellytyksiä. 

 
Varsinaisina kohderyhminä olivat Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus Fimic ry/ Music Finland 
ry ja sen jäsenjärjestöt, Sisä-Suomen tanssin aluekeskus/Pirkanmaan tanssin keskus ry, 
Läntinen tanssin aluekeskusyhdistys ry ja niiden jäsenet, Suomen Jazzliitto ry:n 
jäsenyhdistykset, kotimaiset kulttuuritapahtumat, Suomen Huvijärjestäjien Keskusliiton jäsenet 
ja muut kotimaiset tanssijärjestäjät, Suomen Ohjelmatoimistot ja Agentit ry:n jäsenyritykset, 

http://www.tekija.info/uploads/TEKIJA_loppujulkaisu2013_low.pdf
http://www.tekija.info/uploads/KOKIJA_ostajamarkkinakartoitus.pdf
http://www.tekija.info/uploads/Residenssiraportti_2012.pdf
http://www.tekija.info/uploads/Julkaisut/BC_seminar_publication_2011.pdf
https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/44893/Grundstrom_Enni.pdf?sequence=1
http://www.tekija.info/uploads/Aarre-Ahtio_Reetta.pdf
http://www.musicfinland.com/vaahto-valtakunnallinen-tuottaja-ja-valittajahanke
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Suomen rock-klubit ry ja sen jäsenklubit, Suomen kulttuuritalot ry ja sen jäsentalot, Agma ry:n 
jäsenyritykset, Galleristit ry:n jäsenyritykset sekä Frame-säätiö, kirjakustantamot ja 
kirjallisuusagentit, alueittain kartoitettavat tapahtumatuottajat ja ohjelmatoimistoyrittäjät 
erityisesti Oulun, Tampereen, Seinäjoen, Turun ja pääkaupunkiseudun alueilla ja SeAMKin 
loppuvaiheen opiskelijat. Hankkeen selvitysosion kohderyhmä kattoi laajasti suomalaiset 
välittävän portaan toimijat. Välillisinä kohderyhminä hankkeessa luotavien uusien tuotteiden ja 
toimintamallien osalta olivat kaikki esittävän taiteen vapaalla kentällä toimivat tahot: esittäjät ja 
tekijät, välittävä porras, tuottajaporras sekä yleisö. 
 
Projektin toteuttajana toimi Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus Fimic ry. Osatoteuttajina 
hankkeessa toimivat Suomen Itämeri-instituutin säätiö ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu.  
 
Hankkeen toteutus jaettiin neljään osioon: 1) selvitystyö musiikin ja tanssin vapaalla kentällä 
sekä kirjallisuuden ja kuvataiteen alalla työskentelevän välittävän portaan määrän, työtilanteen, 
ansiotason, tulonmuodostuksen ja osaamistarpeiden kartoittamiseksi, 2) vapaan kentän 
kokoonpanojen, sisältöjen ja tekijöiden uudet kohtaamiset työpaja- ja esiintymistoiminnan 
pilottiprojekteina, 3) tanssilava- ja iskelmämusiikkikulttuurin säilyttämiseksi ja vahvistamiseksi 
tehtävä tanssijärjestäjien osaamistarvekartoitus, markkinointiosaamisen kehittäminen, 
ostamisen yhteistyö, palveluiden parantaminen ja uuden järjestäjäsukupolven kouluttaminen, 
4) valtakunnallisen välittäjäverkoston rakentaminen.  
 
Vaahto-hankkeen sisältö ja toimenpiteet oli jo suunnitteluvaiheessa laadittu niin, että 
hankkeessa luotavien tuotteiden ja hyvien käytäntöjen levittäminen on mahdollista hankkeen 
toteuttajien ja yhteistyökumppaneiden toiminnan kautta. Seinäjoen AMK vastaa koulutuksensa 
opintosuunnitelmien sisällöllisestä kehittämisestä siten, että esittävän taiteen välittävällä 
portaalla vaadittavat tiedot ja taidot huomioidaan. Lisäksi se kommunikoi 
opintosuunnitelmistaan muiden ammattikorkeakoulujen vastaavien linjojen kanssa. Suomen 
Itämeri-instituutti ja Tampereen Musiikkijuhlat vastaavat showcasealustojensa käyttämisestä 
jatkossakin välittävän portaan kansainvälistymisen edistämiseksi. Lisäksi kyseiset instituutit 
vastaavat tämän toiminnan systemaattisesta dokumentoinnista (jälkiseuranta). Fimic/Music 
Finland yhteistyössä SOAn ja muiden välittävän portaan toimialajärjestöjen kanssa vastaa 
välittävän portaan tutkimus- ja tilastointitoiminnan jatkuvuudesta sekä kentän alueellisten 
verkostojen ylläpidosta erilaisten verkostoitumistapaamisten ja viestinnällisen yhteistyön 
kautta. 
 
Projektissa oli arvioitu aloittavan yhteensä 150 henkilöä. Tavoitteena oli luoda 30 uutta 
työpaikkaa ja 10 uutta yritystä. Lisäksi tavoitteena oli 6 suoritettua tutkintoa. Seurantatietojen 
mukaan hankkeessa oli aloittanut 46 henkilöä (tilanne lokakuussa 2013). Seurantatietoja 
muiden tavoitteiden saavuttamisesta ei ole ollut vielä saatavilla, koska projekti jatkui 
maaliskuuhun 2014. 
 
Julkaisu: Raatikainen Outi (Pink Eminence) (2013), Taiteen välittävän portaan toimialaselvitys. 
Musiikin, kirjallisuuden, tanssin ja kuvataiteen välittäjäporras 2012, Music Finland – 
Tunnuslukuja ja tutkimuksia 3 www (pdf) 

  

http://musicfinland.fi/fi/media/dokumentit/tunnuslukuja_ja_tutkimuksia3.pdf
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18. VAKA – Valtakunnallinen Klubi - ja aluekiertuehanke  
Toteutusaika: 1.12.2008-30.6.2011 
Päätoteuttaja: Cursor Oy 
www-sivut: www.oulu.ouka.fi 
 
VAKA oli valtakunnallinen klubi- ja aluekiertuehanke, jonka tavoitteena oli parantaa 
rytmimusiikin alueellista saatavuutta ja musiikin vapaan kentän toimintaedellytyksiä erityisesti 
esittävän taiteen puolella. Tavoitteena oli poistaa teatteri- ja orkesterilain ulkopuolisen vapaan 
kentän musiikin ammatti- ja yritystoiminnan kasvun esteitä. Hankkeella pyrittiin kehittämään 
olemassa olevien tukijärjestelmien yhteensopivuutta sekä julkisen ja yksityisen tuen 
rationaalista kanavointia erityisesti rytmimusiikin, kansanmusiikin ja vanhan musiikin osalta. 
Hankkeen tavoitteena oli myös kehittää musiikin vapaan kentän tilastointia. 
 
Hankkeen varsinaisina kohderyhminä olivat valtakunnalliset musiikin alojen järjestöt ja säätiöt, 
joiden yhteistoimintaa kehittämään tahot itse olivat hankkeen suunnitelleet. Neljällä 
pilottialueella kohderyhminä olivat alan yrittäjät ja ammatinharjoittajat, ohjelmatoimistot sekä 
klubi- ja estraditoiminnan yrittäjät, elinkeinojen kehittäjätahot ja rahoittajat sekä kaupunkien ja 
kuntien johto ja kulttuuri- ja nuorisotoimi sekä alan koulutusta tarjoavat yksiköt. Välillisinä 
kohderyhminä hankkeesta hyötyivät yritykset: musiikin vapaan kentän yrittäjät ja 
ammattikiertuetoimintaa harjoittavat, välittävän yritystoiminnan edustajat eli ohjelmatoimistot ja 
estraditoiminnan yrittäjät. Alueklubitoiminnasta hyötyvät välillisesti laajemmin 
yhteistyökaupungit ja niiden keskustojen muut palveluyritykset. 
 
Hankkeen toteuttajana toimi Cursor Oy. Osatoteuttajina olivat Oulun kaupunki, nuorisotoimi ja 
Tampereen tullikamarin kulttuurikeskus. Lisäksi hankkeessa oli syksyn 2010 ajan 
osatoteuttajina myös 7 pilottitoimijaa: Elmu Ry (Helsinki), Jelmu Ry (Jyväskylä), Selmu Ry 
(Seinäjoki), Volume Ry (Vaasa), Käärmekeitto Oy (Kouvola), Tampereen Yo-talo Oy 
(Tampere), Bar Loose/Fun House Catering oy (Helsinki).  

 
VAKA-hanke toteutti pilotteja, joihin osallistui 27 toimijaa. Pilotteihin sisältyi 39 tapahtumaa tai 
kiertue- ja konserttikokonaisuutta. Valtakunnallisen promootiopilotin tapahtumiin osallistui 32 
eri esiintyjää ja 3978 katsojaa. Lisäksi toteutettiin Suomen Kulttuurirahaston erillisrahoituksella 
pääkaupunkiseudun pilotti ja Oulun aluepilotti. Koulutus- ja henkilötyöpäiviä kertyi hankkeen 
aikana 101. Hankkeen aikaansaamista tuloksista tiedotettiin musiikkialan eri järjestöjen 
tilaisuuksissa, joihin osallistui yhteensä 496 henkilöä. Vapaan kentän edunvalvonnan 
välineistöä kehitettiin hankkeen aikana. Esimerkiksi hankkeen yhteydessä tehtiin klubiyrittäjien 
ja festivaali- ja konserttijärjestäjien etujärjestön perustamispäätös Tampereella lokakuussa 
2009. Lisäksi hankkeessa tehtiin kyselyt Suomen muusikkojen liiton jäsenille sekä 
konserttijärjestäjille. Muusikkokyselyyn vastasi 415 muusikkoa eri puolilta Suomea, 
konserttijärjestäjäkyselyyn noin 90. Kyselyistä saatua tietoa täydentämään tehtiin 
parikymmentä artisti/bändihaastattelua. Musiikin vapaan kentän tilastointi sai pysyvän 
toteuttajan Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus Fimicin ottaessa vetovastuun tilastoinnin 
kehittämisestä. Tilastointijärjestelmä luotiin yhdessä tekijänoikeusjärjestö Teoston ja 
Tilastokeskuksen kanssa. Tilastointi mahdollistaa vapaan kentän edunvalvonnan. Konsertit ja 
kiertueet voidaan tuottaa kustannustehokkaammin estraditietokannan avulla ja rahoittajat 
voivat käyttää hankkeen tuloksia omien rahoituspäätöstensä apuvälineinä. Keskeinen 
hankkeen tulos oli musiikin vapaalle kentälle tarkoitettu uusi tukimuoto, VAKA-tuki, jota 
rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö ja jakaa Musiikin edistämissäätiö (MES)69. VAKA-tuessa 
                                                
69 Esittävän säveltaiteen edistämiskeskus ESEKin tukitoiminta on loppunut. Vuoden 2013 alussa on 
aloittanut toimintansa Musiikin edistämissäätiö (MES), jolle siirtyi ESEKin ja myös LUSES (Luovan 
säveltaiteen edistämissäätiö) tukitoiminta. VAKA-tuki on MES:n myöntämä Elävän musiikin tuen 
erityistuki ja se rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön erillisellä määrärahalla. Sitä myönnetään 
ammattimaisesti toimivien muusikoiden, musiikkiyhdistysten, musiikkiklubien, konserttitalojen, alan 
yritysten ja yksittäisten tapahtumantuottajien kotimaassa järjestämiin konserttisarjoihin. Säätiöstä ja sen 
tukimuodoista löytyy tietoa osoitteesta www.musiikinedistamissaatio.fi, 
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toteutuvat julkisen ja yksityisen rahoituksen yhteistyö. VAKA-tuki mahdollistaa 
konserttijärjestäjien riskinoton, ja tukee näin musiikin monipuolista tarjontaa erityisesti 
pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Hanke myötävaikutti myös siihen, että uuden hallituksen 
hallitusohjelmaan kirjattiin taiteen vapaan kentän toimintaedellytysten turvaaminen ja 
taiteilijayrittäjyyden tukeminen. VAKA-hanke onnistui kohottamaan musiikin vapaan kentän 
toimintaedellytykset kulttuuripoliittiseen keskusteluun sekä kannusti vapaan kentän toimijoita 
omaan edunvalvontaansa. 

 
Arvio hankkeessa aloittavien henkilöiden määrästä oli projektisuunnitelman mukaan 60. 
Seurantatietojen mukaan hankkeessa aloitti 106 henkilöä. Tavoitteena oli, että hanke loisi 4 
uutta työpaikkaa ja yhden uuden yrityksen. Seurantatietojen perusteella näissä tavoitteissa ei 
edistytty.  
 
Julkaisu: Nyt on musiikin vapaan kentän vuoro! (2011), Valtakunnallisen klubi- ja 
aluekiertuehanke, VAKAn loppuraportti www (pdf) 
 

19. WDC2012 Helsinki – Rovaniemi 
Toteutusaika: 1.4.2011-30.6.2013 
Päätoteuttaja: Rovaniemen Kehitys Oy 
www-sivut: www.wdc2012helsinki-rovaniemi.blogspot.fi; www.facebook.com/rovaniemiwdc 
 
WDC2012 Helsinki–Rovaniemi hankkeen tavoitteena oli vahvistaa luovien alojen ja muotoilun 
osaamista, kehittää luovien alojen yritysten toimintaedellytyksiä ja toimintaympäristöä, edistää 
uusien luovien alojen yritysten syntymistä sekä lisätä muotoilun kilpailukykyä ja sen laaja-
alaista hyödyntämistä.  
 
Projektin varsinaiset kohderyhmät olivat luovien alojen ja muotoilualojen pk- ja mikroyritykset 
Rovaniemellä ja Lapissa, Rovaniemi-Helsinki -radan varrella sijaitsevissa kaupungeissa sekä 
WDC2012 Helsinki -designpääkaupunkivuoden sopimuskaupungeissa Helsingissä, Espoossa, 
Vantaalla, Kauniaisissa ja Lahdessa. Lisäksi varsinaisena kohderyhmänä olivat muotoilualan 
kansainväliset yritykset sekä luovien alojen ja muotoilualojen yritysten asiakkaat yksityisellä ja 
julkisella sektorilla. Varsinaisiin kohderyhmiin kuuluivat myös luovien alojen ja muotoilualojen 
koulutusta antavat organisaatiot em. alueilla. Välillisinä kohderyhminä olivat laajasti sekä 
yksityiset että julkiset toimijat, joiden kanssa luovien alojen pk-yritykset pyritään 
verkostoimaan, muun muassa palvelumuotoilun ja strategisen muotoilun hyödyntäjätahot sekä 
luovien alojen, muotoilualojen ja innovaatiopolitiikan kehittäjät. 
 
Hankkeen toteuttajana toimi Rovaniemen Kehitys Oy ja osatoteuttajana Lapin yliopisto. 
Yhteistyötä tehtiin lisäksi eri tahojen, kuten Helsingin kaupungin sekä luovien alojen yrittäjien ja 
opiskelijoiden kanssa.  
 
Hankkeessa kehitettiin ja otettiin käyttöön muotoilun käytön edistämistä ja luovien alojen 
kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön voimistamista varten konkreettisia toimintamalleja, 
työkaluja, työtapoja ja menetelmiä. Hankkeen kautta luotiin ja testattiin uusia tapoja hyödyntää 
muotoilupalveluita osana yritystoimintaa. Muotoilupalveluja vietiin Rovaniemen yrityksiin 
teemalla Muotoilua satasella! Yrittäjiä tehtiin tietoisiksi muotoilupalveluiden mahdollisuuksista 
ja kannustettiin heitä käyttämään muotoilupalveluita. Muotoilua satasella! ideointityöpajoissa 
Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunnan muotoiluopiskelijat etsivät yhdessä yritysten kanssa 
ratkaisuvaihtoehtoja yrityksen nimeämään kehittämishaasteeseen. Rovaniemelle avattiin 
luovia aloja esittelevä ja palvelumuotoilutyöpajoja tekevä Muotoiluhuone, joka toimi 
lappilaisena muotoilun näyteikkunana ja kohtaamispaikkana. Rovaniemen Muotoiluhuoneen 
konseptia kehitettiin benchmarkaamalla vastaavia kohteita sekä yrittäjille toteutetulla kyselyllä. 
Hankkeessa toteutettiin muotoiluproduktiota esimerkiksi pop-up-näyttelyinä. Produktioiden 
ensimmäinen esittäytyminen oli Rovaniemi Design Week tapahtumassa 17.-26.2.2012. Tällöin 
toteutettiin 24h designkisa asiakas- ja käyttäjäkeskeisten työkalujen kehittämiseksi ja yritysten 

http://www.luovasuomi.fi/file_attachment/get/2011_VAKA_Loppuraportti.pdf?attachment_id=1286
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tunnistettuihin tarpeisiin vastaamiseksi. Designkisa toteutettiin designjunan kyydissä 
Helsingistä Rovaniemelle. Mukaan kutsuttiin muotoilutoimistojen huippuja sekä Rovaniemeltä 
että Helsingistä. Junamatkan aikana syntyi myös uusia muotoiluratkaisuja, hankeideoita ja 
yhteistyöverkostoja.70 Hanke järjesti kesällä 2012 muotoilualan kansainvälisen 
kesäkoulutyöpajan. Ensimmäistä kertaa järjestetty Arctic Circles Art & Design Summer School 
tutustutti osallistujat palvelumuotoiluun, kestävään kehitykseen sekä ympäristö- ja 
yhteisötaiteeseen otsikolla ”Engage! User experience in Art and Design”. Kaksiviikkoiseen 
tapahtumaan osallistui noin 40 muotoilun ja taiteen ammattilaista ja opiskelijaa muun muassa 
Venäjältä, Hollannista ja Espanjasta. 
 
Hankkeessa syntyneitä hyviä käytäntöjä levitettiin hankkeen toimenpiteiden ja muiden 
kanavien kautta. Menetelmät ja työmallit suunniteltiin niin, että ne ovat monistettavissa. 
Esimerkiksi Muotoiluhuone, Designkisa ja Art&Design Summer School ovat helposti 
monistettavia ideoita.  
 
Hanke ylitti määrälliset tavoitteensa aloittaneiden henkilöiden osalta. Tavoitteena oli 100 
aloittanutta. Seurantatietojen mukaan (lokakuu 2013) aloittaneita oli 519 henkilöä. Hanke oli 
asettanut itselleen määrälliseksi tavoitteeksi luoda 15 uutta työpaikkaa ja 10 uutta yritystä. 
Seurantatietoja mukaan hankkeessa syntyi 14 uutta työpaikkaa ja 7 uutta yritystä. 

 

20. Voimaa taiteesta ̶ palvelukehitysosaamisen edistäminen 
luovan alan yritysten ja hyvinvointialan välillä 

Toteutusaika: 1.8.2010-31.3.2013 
Päätoteuttaja: Tampereen yliopiston Tutkivan teatterityön keskus 
www-sivut: www.voimaataiteesta.fi 
 
Voimaa taiteesta -hankkeessa pyrittiin lisäämään taiteen soveltavien menetelmien käyttöä 
hyvinvointialalla. Tavoitteena oli kehittää uudenlaisia taidelähtöisiä palveluita, edistää luovan 
alan ja hyvinvointialan ammattilaisten osaamista yrittäjyydessä ja palvelumuotoilussa sekä 
oman osaamisen kaupallistamisessa, jakaa tietoa toimijoiden kesken sekä tukea alan 
ammattilaisten kohtaamista.  
 
Varsinaisina kohderyhminä olivat taidelähtöisiä menetelmiä työssään hyödyntävät 
ammattilaiset, jotka toimivat luovilla aloilla yrittäjinä, ammatinharjoittajina tai freelancereina tai 
hyvinvointialalla. Välillisenä kohderyhmänä olivat erilaiset kehittämisorganisaatiot, oppilaitokset 
ja muut alan toimijat, jotka hyötyvät hankkeessa tuotetusta tiedosta ja palvelutuotemalleista 
sekä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöstä.  
 
Projektin toteuttajana toimi Tampereen yliopiston Tutkivan teatterityön keskus ja 
osatoteuttajana Laurea-ammattikorkeakoulu Oy.  
 
Voimaa taiteesta -hankkeen lähtökohta, tavoitteet ja kohderyhmien valinta onnistuivat hyvin. 
Projektisuunnitelmaan kirjatut toimenpiteet toteutettiin suunnitelmien mukaisesti. Eri 
kohderyhmiltä saatiin positiivista palautetta hankkeen toimenpiteiden ja tiedotuksen 
käytännönläheisyydestä. Hankkeen aikana toteutettiin pilottiprojekteja ja palvelumuotoiluun 
liittyvää koulutusta. Lisäksi järjestettiin tapaamisia luovan alan ja hyvinvointialan ammattilaisille 
sekä kaksi kansainvälistä taiteen soveltavien menetelmien seminaaria. Kansainväliset 
seminaarit keräsivät yhteen runsaasti sekä luovien menetelmien parissa jo työskenteleviä että 
niiden käytöstä hyvinvointialalla kiinnostuneita ammattilaisia. Hankkeen aikana toteutetut kuusi 
pilottiprojektia onnistuivat hyvin. Pilottien aikana järjestetyistä työpajakokonaisuuksista saatiin 
positiivista palautetta niin osallistujilta kuin henkilökunnaltakin. Myös neljän pilotin toteuttajana 
toimineet luovan alan yritykset ja osuuskunnat kokivat, että pilottien aikana myös heidän oma 
ammattitaitonsa hyvinvointialalla tehtävästä työstä vahvistui.  
                                                
70 ks. blogikirjoitus Designjunasta Luovan Suomen sivuilla www.luovasuomi.fi/blog  
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Hankkeessa kehitettiin hyviä käytäntöjä verkostomaiseen työtapaan, eri alojen toimijoiden 
verkostoitumiseen sekä luovan alan yrittäjyyden tukemiseen. Lisäksi kehitettiin hyviä 
käytäntöjä soveltavan taiteen menetelmien viemiseen hyvinvointialalle, pilottiprojektien 
toteuttajien hankkimiseen palvelunostona sekä pilottiprojektien hallinnointiin ja ohjaukseen. 
Hankkeessa laadittiin ”Voimaa taiteesta, Malleja taiteen soveltamiseen hyvinvointialalla” -opas, 
joka esittelee hankkeen pilottiprojekteissa kehitetyt taiteen soveltavien menetelmien 
toimintamallit sosiaali- ja terveysalan asiakastyöhön. Sekä soveltavan taiteen parissa 
työskentelevät luovan alan yrittäjät että hyvinvointialan organisaatioissa työskentelevät 
sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset saavat oppaasta käytännön malleja taiteen 
soveltamiseen osana hyvinvointialan palveluja. 
 
Projektisuunnitelman mukaan tavoitteena oli, että projektissa aloittaisi 175 henkilöä. Tämä 
tavoite saavutettiin, koska seurantatietojen mukaan projektissa aloitti 197 henkilöä. Lisäksi 
tavoitteena oli, että projekti luo 5 uutta työpaikkaa ja 5 uutta yritystä. Seurantatietojen mukaan 
hanke loi 3 uutta työpaikkaa ja 3 uutta yritystä.   
 
Julkaisu: Voimaa taiteesta, Malleja taiteen soveltamiseen hyvinvointialalla, Tampereen 
yliopisto tutkivan teatterityön keskuksen julkaisu 2013 www (pdf) 

 

21. YLÖS  ̶  Ammattiteattereiden yleisötyön kehittäminen 
Toteutusaika: 1.8.2008-28.2.2011 
Päätoteuttaja: Tampereen yliopiston Tutkivan teatterityön keskus 
www-sivut: www.yleisotyo.fi 
 
YLÖS-hankkeen tavoitteena oli kehittää soveltavan teatterin yrittäjyyttä ja uudenlaista 
soveltavan teatterin yritystoimintaa sekä vakiinnuttaa ammattimainen yleisötyöjärjestelmä 
suomalaisiin teattereihin. Yleisötyö on laaja kokonaisuus erilaisia toimintatapoja, joiden 
päämääränä on syventää teatterin ja yleisön välistä suhdetta. Keinoina voivat olla esimerkiksi 
työpaja- tai kummikoulutoiminta. Hankkeen erityinen painopiste oli soveltavan teatterin 
osaajien kannustaminen ja valmentaminen yritystoimintaan. Tavoitteena oli, että 
ammattiteatterit hyödyntävät jatkossa soveltavan teatterin yritysten tarjontaa ja palkkaavat 
soveltavan teatterin ammattilaisia yleisötyöhön. 
 
Hankkeen varsinaisina kohderyhminä olivat soveltavan teatterin ja teatterialan ammattilaiset. 
Hankkeen välillisinä kohderyhminä olivat julkisen sektorin edustajat eri toimialoilta, järjestöjen 
edustajat, yksityinen sektori sekä teatterialan ammattilaiset ja heitä edustavat organisaatiot. 
 
Projektin toteuttajana toimi Tampereen yliopiston Tutkivan teatterityön keskus. Osatoteuttajina 
toimivat Rauman Kaupunginteatteri, Lahden kaupunginteatteri sekä Tampereen Työväen 
Teatteri. Hankkeen toimeenpanossa sovellettiin verkostomaista laajoihin 
yhteistyökumppanuuksiin linkittyvää projektinhallinnan menetelmää. Toteutusvastuu jakautui 
eri osatoteuttajien kesken. Kehitetyt uudet menetelmät ja sisällöt rakennettiin laajassa 
yhteistyöverkostossa.  

 
Hanke toteutti kartoituksen, jonka avulla saatiin tietoa erityisesti teattereiden näkemyksistä ja 
kiinnostuksesta yleisötyötä kohtaan. Lähes kaikki teatterit kertoivat tekevänsä tai joskus 
tehneensä yleisötyötä. Moni teatteri näytti kaipaavan kokonaisvaltaista yleisötyötä, jossa 
palvellaan sekä uutta että jo olemassa olevaa yleisöä. Kartoitus julkaistiin nimellä ”Koko 
kansan olohuone”. Hankkeessa toteutettiin työpajatoimintaa kolmessa pilottiprojektissa sekä 
yleisötyöseminaareja. Tampereen Työväen Teatterissa, Lahden kaupunginteatterissa ja 
Rauman kaupunginteatterissa järjestetyt pilottiprojektit mahdollistivat soveltavan teatterin 
keinojen testaamisen osana laitosteattereiden toimintaa. Yhtenä tavoitteena oli saada nuoria 
aikuisia kiinnostumaan teatterista. Esimerkiksi Tampereen Työväen Teatterin pilottiprojektin 
työpajoihin osallistui yhteensä noin 100 nuorta aikuista. Moni toimintaan osallistunut nuori 

http://www.voimaataiteesta.fi/uploads/pdf/Voimaa_taiteesta.pdf
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kertoi palautteessaan, että ei ollut aikaisemmin käynyt teatterissa, mutta 
työpajakokonaisuuden jälkeen uskoo menevänsä teatteriin uudestaan lähitulevaisuudessa. 
Hanke järjesti liiketoimintaosaamisen valmennusta, jossa kulttuurialan yrittäjäksi aikovat 
soveltavan teatterin ammattilaiset saivat tietoa yrittäjyyden perusasioista sekä apua oman 
liikeideansa täsmentämiseen ja kannattavan yrityksen pyörittämiseen. Yrittäjyysvalmennuksen 
arviointi tehtiin sähköpostikyselynä. Sen mukaan joillekin osallistujista valmennus antoi pohjaa 
kulttuuriyrittäjyydelle tai auttoi työllistymistä. Kaikkien kyselyyn vastanneiden mukaan 
valmennus laajensi verkostoa: osallistujat oppivat tuntemaan samalla alalla työskenteleviä 
ihmisiä, joihin voi ottaa yhteyttä avun tai yhteistyökumppanin tarpeessa.  
 
Hankkeessa kehitettiin hyviä käytäntöjä yleisötyön ja soveltavan teatterin sisältöihin ja 
saatavuuteen sekä yleisötyön ja soveltavan teatterin yrittäjyyden tukemiseen, 
yhteistyökumppanien ja henkilöstön valintaan, verkostomaiseen toimintatapaan ja 
tiedottamiseen. Pilottiprojekteissa suunniteltiin eri kohderyhmille kohdennettuja malleja ja 
kokeiltiin niiden toimimista käytännössä. Työpajatoiminnassa toteutetut kokonaisuudet 
kirjoitettiin auki yleispäteviksi ja yleistajuisiksi malleiksi, joita on soveltaen mahdollista ottaa 
käyttöön monenlaisissa toimintaympäristöissä. Hyviksi käytännöiksi osoittautuivat mm. forum-
teatterin ja prosessidraaman käyttäminen nuorten kanssa toimittaessa. Hankkeen 
loppujulkaisua ”Yleisö ja teatteri uuteen suhteeseen” levitettiin laajasti teattereille ja muille 
kohderyhmille. Julkaisu antaa ammattiteattereiden henkilökunnalle, soveltavan teatterin 
ammattilaisille ja muillekin teatterin uusista mahdollisuuksista kiinnostuneille ideoita 
ammattiteatterin ja sen yleisön vuorovaikutuksen lisäämiseen. Hankkeen www-sivuille koottiin 
soveltavan teatterin ja yleisötyön idea- ja tietopankki. Sivustolla tarjottiin tietoa yrittäjyydestä, 
soveltavan teatterin ja yleisötyön sisällöistä sekä alan toimijoista. YLÖS-hankkeelle perustettiin 
lisäksi blogi, Facebook-sivu sekä sähköpostilista. 
 
Hanke pystyi osin saavuttamaan asettamansa määrälliset tavoitteet. Hankkeessa aloittaneiden 
osalta tavoite ylitettiin, kun hankkeessa aloitti 174 henkilöä ja tavoitteena oli ollut 115. Uusia 
työpaikkoja luotiin 6, kun tavoitteena oli 3. Uusien yritysten määrässä ei päästy 5 yrityksen 
tavoitteiseen, sillä niitä syntyi 2.  
 
Julkaisut:  

• Lampo Marjukka (2009), Koko kansan olohuone – Kartoitus yleisötyön tarjonnasta ja 
tarpeesta suomalaisissa ammattiteattereissa www (pdf) 

• Yleisö ja teatteri uuteen suhteeseen, YLÖS – Ammattiteattereiden yleisötyön 
kehittäminen -hankkeen loppujulkaisu 2010 www (pdf) 
 

22. Luova Suomi  
Toteutusaika: 1.3.2008-31.3.2011, 01.04.2011-31.12.2014 
Päätoteuttaja: Aalto-korkeakoulusäätiö 
www-sivut: www.luovasuomi.fi; www.creativeindustries.fi  
 
Luova Suomi oli Luovien alojen yrittäjyyden kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelman 
koordinaatiohanke. Hankkeen tavoitteena oli edistää kehittämisohjelmasta rahoitettujen 
hankkeiden, muiden luovien alojen ja talouden kehittäjien, päättäjien, rahoittajien sekä yrittäjien 
ja ammatinharjoittajien välistä vuoropuhelua, hyvien käytäntöjen leviämistä ja tiedonvaihtoa. 
Lisäksi hanke tuotti alan selvitys- ja ennakointitietoa ja koordinoi tiedon tuottamista. Hankkeen 
tavoitteena oli vahvistaa toimijoiden välistä verkostoitumista kansallisesti ja kansainvälisesti 
sekä luoda elävä ja aktiivinen luovien alojen ja luovan talouden toimijaverkosto. Myös 
suomalaisen osaamisen tekeminen tunnetuksi kansainvälisesti oli yksi Luovan Suomen 
tehtävistä. 
 
Luovan Suomen välittöminä kohderyhminä olivat Luovien alojen yrittäjyyden kasvun ja 
kansainvälistymisen kehittämisohjelmasta rahoitettavien hankkeiden hanketoimijat sekä muut 
luovien alojen kehittäjät, kouluttajat ja tutkijat. Kohderyhmään kuuluivat myös esimerkiksi 

http://www.yleisotyo.fi/uploads/pdf/Kokokansanolohuone.pdf
http://www.yleisotyo.fi/uploads/pdf/Ylos_loppujulkaisu.pdf
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alueellisten kehittäjäorganisaatioiden edustajat sekä päättäjät ja rahoittajatahot, jotka ovat 
aktiivisia toimijoita luovien alojen kehittämisessä. Verkostotoiminta oli suunniteltu näitä 
kohderyhmiä varten ja palvelut suunnattu heille. Välillisiin kohderyhmiin kuuluivat alan yrittäjät 
ja ammatinharjoittajat, yrityspalvelujen tuottajat ja rahoittajatahot, mentorit, konsultit ja muut 
tukipalveluiden tuottajatahot sekä sellaiset muiden alojen yritykset, jotka voisivat 
toiminnassaan hyödyntää luovien alojen yritysten tuottamia palveluja, tuotteita tai osaamista. 
Välillisinä kohderyhminä olivat myös kansalliset ja kansainväliset rahoittajatahot, päättäjätahot 
sekä innovaatiopolitiikan toimijat sekä eri maiden kehittäjä-, tutkija- ja koulutustahot.  
 
Projektin hakijana toimi vuonna 2008 Taideyliopistojen koulutus- ja kehittämisinstituutti IADE, 
jonka lakkauttamisen seurauksena projektin pääkoordinaatio siirtyi vuonna 2009 Teknilliseen 
korkeakouluun, josta vuoden 2010 alusta tuli Aalto-yliopiston Teknillinen korkeakoulu. Sieltä 
hanke siirtyi edelleen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskukseen 1.4.2010. 
Hankkeen osatoteuttajina ensimmäisessä vaiheessa toimivat Tampereen kaupunki / Luova 
Tampere ja Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore ja toisessa vaiheessa 
Helsingin Kaupunki, Sibelius-Akatemia, Jykes ja Tampereen kaupunki.  
 
Luova Suomi tuotti palveluita luovien alojen kehittäjille, tutkijoille, yrittäjille, päättäjille ja 
rahoittajille sekä näiden keskeisille sidosryhmille. Tietoperustan kehittämisen kautta ennakoitiin 
alan kehittymistä sekä kartoitettiin alan haasteita ja mahdollisuuksia. Luova Suomi kokosi alan 
keskeiset selvitykset, strategiat ja raportit sivuilleen. Tietoperustaan koottiin myös tutkimus- ja 
selvitysaineistoa, yrityscaseja, linkkejä sekä tietoa rahoituksesta. Lisäksi hankkeessa tuotettiin 
12 julkaisua, jotka käsittelevät luovan talouden kehittämisen kannalta ajankohtaista tietoa ja 
ilmiöitä. Koottu tieto on Luovan Suomen kautta hyödynnettävissä päätöksenteossa ja 
kehittämistoimenpiteitä suunniteltaessa samoin kuin yrityksissä toiminnan kehittämisessä ja 
innovaatiotoiminnassa.  
 
Luova Suomi tuki kehittämisohjelmasta rahoitettavien hankkeiden valmistelua sekä välitti tietoa 
kentän tarpeista, käynnissä olevasta muusta toiminnasta sekä kokemuksista. Hanke edisti 
kehittämisohjelmasta rahoitettujen hankkeiden, muiden luovien alojen, talouden kehittäjien, 
päättäjien, rahoittajien sekä yrittäjien ja ammatinharjoittajien välistä verkostoitumista. Lisäksi 
hanke mahdollisti osaamisen ja hyvien käytäntöjen leviämisen. Tieto- ja viestintäpalveluiden, 
erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien sekä hyvien toimintamallien jalkauttamisen kautta on 
luotu perusta aktiivisen ja kasvavan luovien alojen ja talouden toimijaverkoston syntymiselle. 
Toisessa vaiheessa yhteistyö kehittämisohjelman hankkeiden kanssa edelleen vahvistui ja 
syntyi vakiintuneita yhteistyön käytänteitä.  
 
Tilaisuudet, tiedonvälitys, uutiskirje ja verkostotoiminta toteutettiin suurelta osin tiiviissä 
yhteistyössä useiden toimijoiden kanssa. Luova Suomi järjesti tai oli mukana järjestämässä 
erilaisia tilaisuuksiin ja tapahtumia, jotka keräsivät yhteensä yli 1000 osallistujaa. CEB-
konferenssi vuonna 2009 oli näkyvä kansainvälinen avaus luovan talouden kehittämiseen 
Suomessa, ja se oli esillä myös mediassa. Konferenssi kokosi tutkijoita, kehittäjiä, päättäjiä ja 
toimijoita laajasti eri sektoreilta ja siihen osallistui noin 400 kansainvälistä toimijaa. 
Tilaisuuksien järjestämisessä Luova Suomi teki yhteistyötä myös muun muassa lukuisten 
kehittämisohjelman hankkeiden kanssa. Itä-Suomen ESR-ohjelmasta rahoitetun 
sisarhankkeen Luova Suomi Etelä-Savossa kanssa yhteistyössä järjestettiin mm. 
valtakunnallinen RYSÄ goes Luova Suomi -tapahtuma.  
 
Luova Suomi esittäytyi kehittämisohjelman kuluessa lukuisille kansainvälisille delegaatioille ja 
asiantuntijaryhmille sekä erilaisissa tilaisuuksissa. Luova Suomi myös viestitti aktiivisesti 
Suomen luovan talouden kehittämisestä mm. englanninkielisen Creative Economy and Beyond 
-julkaisun sekä lukuisien puheenvuorojen kautta alan keskeisissä tapahtumissa ja 
konferensseissa ympäri Eurooppaa ja Venäjällä. Hanke teki kansainvälistä yhteistyötä muun 
muassa Ruotsin Generator, Swedish Creative Industries, Tanskan CKO (Center för Kultur och 
Upplevelse ekonomi), Islannin Music Export, Creative Estonia ja Kreanordin kanssa.  Yhteistyö 
koostui tiedon vaihdosta sekä Pohjoisen Ulottuvuuden toimintasuunnitelman toteutuksen 
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pohdinnasta. Ikkunana kansainväliselle kentälle toimivat Luovan Suomen englanninkieliset 
verkkosivut www.creativeindustries.fi.  
 
Hyvien käytäntöjen tunnistaminen ja viestiminen uutiskirjeen, verkkosivujen, esitteiden ja 
muiden painotuotteiden ja tapahtumien kautta olivat keskeisiä Luovan Suomen tehtäviä. Hyviä 
käytäntöjä levitettiin tapahtumien, viestinnän ja verkostotoiminnan keinoin ja niitä nostettiin 
johdonmukaisesti esiin kehittämisohjelmasta rahoitettavien hankkeiden, muiden luovien alojen 
ja luovan talouden hankkeiden, toimijoiden, ammatinharjoittajien ja yritysten näkökulmista.   
Luovan Suomen verkkosivut ovat muodostuneet ikkunaksi luovan talouden kehittämistyöhön 
Suomessa. 
 
Luovan Suomen käytännön toteutus sujui pääsääntöisesti hyvin ja projektisuunnitelmien 
mukaisesti, vaikka joitakin viivästyksiä tuli mm. verkkosivujen toimittajan aikatauluhaasteista 
johtuen. Yhteistyö osatoteuttajien kanssa sujui pääasiassa suunnitellusti, joskin pieniä 
muutoksia yksittäisten toimijoiden suunnitelmiin tehtiin. 

 
Julkaisuja (linkit julkaisuihin: www.luovasuomi.fi/tietoa/julkaisuja): 

• Suntola Silja, Matilainen Kristine ja Reijonen Inka (2015), Tarinoita luovasta taloudesta 
– CASEBOOK, Uudistettu painos! Luovan Suomen julkaisuja 11, Luova Suomi  

• Huvio Petteri, Oravainen Niku, Krook Pekka, Pekkarinen Helena (2014), Fokusoinnilla 
kasvua ja kannattavuutta - Sparraajan opas yrittäjälle, Luova Suomen julkaisuja 10, 
Luova Suomi, Diges ry 

• Tolvanen Pirita, Matilainen Kristine & Suntola Silja (toim.) (2014), Moniäänisyydestä 
yhteinen sävel - Näkökulmia johtamiseen, Luovan Suomen julkaisuja 9, Luova Suomi, 
JOHDE 

• Suntola Silja & Matilainen Kristine (toim.) (2013), Tarinoita luovasta taloudesta – 
CASEBOOK, Luovan Suomen julkaisuja 8, Luova Suomi 

• Förbom Jussi (toim.), (2012), Sparraajan käsikirja - Askelmerkkejä luovien alojen 
liiketoiminnan kehittämiseen, Luovan Suomen julkaisuja 7, Luova Suomi, Diges ry 

• Kainulainen Kimmo (Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy), (2012), Luovat alat ja Venäjä-
yhteistyö - näköaloja Itä-Suomesta, Luovan Suomen julkaisuja 6, Luova Suomi 

• Kari Anna (Pink Eminence Ltd), (2011), Creative Economy and Beyond - Insights from 
Finland, Luova Suomi, opetus- ja kulttuuriministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö 

• Uotila Hannu, Handelberg Jari, Valtakari Mikko, Riipinen Toni & Huvio Petteri (2011), 
Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin, Luovan Suomen julkaisuja 
5, Luova Suomi, Cupore 

• Stenvall-Virtanen Sari, Grönlund Mikko, Norberg Aarne, Pönni Veijo & Toivonen Timo 
E. (2011), Digitalisoitumisen vaikutukset luovien toimialojen liiketoimintamalleihin, 
Luovan Suomen julkaisuja 4, Luova Suomi, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu BID 
Innovaatiot ja yrityskehitys, Cupore 

• Creada - Loikka luovaan yrittäjyyteen (2010), Luovan Suomen julkaisuja 3, Luova 
Suomi, Creada  

• Sjöberg Kira (2010), Nykytaiteen markkinarakenne, ansaintalogiikka ja uudet 
liiketoimintamallit, Luovan Suomen julkaisuja 2, Luova Suomi, Cupore 

• Facts & Figures (2009), Luova Suomi, Cupore 
• Mäkirintala Eija (2009), Taidetaustaisen osaamisen hyödyntäminen yritysten 

kilpailukyvyn vahvistamisessa, Luovan Suomen julkaisuja 1, Luova Suomi, Cupore 
• Herlin Niko, Leroux Vikki & Seidel Ines (2009), Trend Pulse. Catching Global Trends in 

Creative Industries, Finpro, Cupore, Luova Suomi. 
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LIITE  B: HANKEKUVAUKSET – VUOSINA 2013-2014 ALKANEET 
HANKKEET 

 
Tässä liitteessä on kuvauksia kehittämisohjelman uudemmista, vuosina 2013 ja 2014 
käynnistyneistä hankkeista. Projektit käytiin läpi kirjallisen materiaalin pohjalta vuosien 2014 ja 
2015 vaihteessa. Lähteenä on käytetty hankkeiden RR-tietopalvelussa olevia kuvauksia sekä 
Internetissä ollutta muuta materiaalia.  

 

1. Avohakkuista kaskenpolttajiksi – luovat alat väylänä 
uudenlaiselle metsäliiketoiminnalle 

Toteutusaika: 1.12.2013-31.12.2014 
Päätoteuttaja: Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy/Humanistinen 
Ammattikorkeakoulu/HUMAK 
www-sivut: www.humak.fi; www.matasmetas.fi  
 
Hankkeen tavoitteena oli tutkia, kuinka kulttuurisia interventioita voitaisiin tehdä 
metsämatkailussa ja toisaalta kuinka teknologia soveltuisi tarinallisten ja kulttuuristen 
elementtien liittämiseksi osaksi metsäelämystä. Hankkeella yhdistettiin metsätoimialaa ja 
luovia aloja uusien yhteisten liiketoimintapotentiaalien löytämiseksi. Yhdistelemällä erilaisia 
osaamisia luovilta aloita, peliteknologiasta, tarinaperinteestä ja niiden herättämistä tunnetiloista 
luodaan uudenlaisia menestystarinoita suomalaiselle metsätoimialalle ja samalla 
luontomatkailulle, kansanterveydelle, peliteollisuudelle ja koulutusviennille. Erityisenä 
pyrkimyksenä oli havainnollistaa metsien monimuotoisuutta ja kestävän metsätalouden 
mahdollisuuksia.  
 
Hankkeen varsinaisina kohderyhminä olivat luovan alan yritykset, elämysmatkailupalveluiden 
tuottajat, luontopalveluiden tuottajat ja metsäalan toimijat. Hanke luo uusia 
työllistymismahdollisuuksia kulttuurialan tekijöille. 
 
Hankkeen avulla pyrittiin selvittämään, millaisin kulttuurisin keinoin ja metodein luontokohteisiin 
voidaan motivoida uudenlaisia käyttäjiä. Hankkeen aikana syntyviä uudenlaisia tuotteita 
pilotoimalla tutkittiin, millaisia tuotteita ja liiketoimintaa voidaan synnyttää näillä rajapinnoilla ja 
hyödyntämällä ihmisen luontaista leikkisyyttä ja pelimekaniikkoja. Aineettoman arvonluonnin 
elementeistä mukaan otettiin estetiikka, tarinaperinne, mobiiliteknologia, suomalainen 
metsäosaaminen, dramaturgia ja paikkatietosovellukset. Niitä yhdistelemällä luotiin 
tunnekarttoja, jotka mahdollistavat uutta liiketoimintaa. Projektin tuloksena syntyi uudenlaisia 
pelillisiä palvelutuotteita metsäluontokohteiden laajempaan hyödyntämiseen. Luotavista 
pelillisistä palvelukokonaisuuksista rakennetaan erilailla modifioituja versioita eri 
käyttäjäryhmille esim. koululaisryhmille, metsäalan opiskelijoille, extremeseikkailijoille ja kv-
matkailijoille. Aineistoa voidaan soveltaa luontomatkailun, muun matkailun, kulttuurimatkailun, 
koulutuksen ja opetuksen käyttöön.  
 
Hanke toteutti kesällä 2014 Mätäsmetäs-kuvakilpailun, jossa yhdistyvät suomalainen luonto ja 
taide. Yleisöä pyydettiin tekemään oma valokuvatulkinta jostakin suomalaisesta kuvataiteen, 
kirjallisuuden tai tarinaperinnön teoksesta. Kilpailussa käytettiin pohjana 50 ideakorttia, jotka 
esittelivät suomalaisia luonnonläheisiä taideteoksia Seitsemästä veljeksestä nykytaiteeseen. 
Ideakortteja oli jaossa Evon ja Kylmäluoman retkeilyalueilla, Tiedekeskus Pilkkeessä 
Rovaniemellä sekä verkossa osoitteessa www.matasmetas.fi. Kilpailu ratkaistiin 
yleisöäänestyksellä.     
 
Seurantatietojen mukaan projektissa on aloittanut 62 henkilöä, joista naisia 37. Uusia 
työpaikkoja oli tavoitteena 2, mutta seurantatietojen perusteella niitä ei ole syntynyt. 
 
Julkaisu: Mätäsmetäs – yhteistuotteistusta ja tulkintoja kulttuuriperinnöstä www (youtube.com) 

https://www.youtube.com/watch?v=1_zY1wF8KUE
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2. Johan nyt on markkinat vai onko? Selvitys kuttuuristen 
hyvinvointipalveluiden asiakasmarkkinasta 

Toteutusaika: 1.5.-31.12.2013 
Päätoteuttaja: Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry 
www-sivut: www.diges.info (uutinen) 
 
Hankkeen tavoitteena oli kartoittaa taide- ja kulttuuripalveluiden asiakaspotentiaali ja markkinat 
sosiaali- ja terveysalalla. Kulttuurialan toimijoita on koulutettu tuotteistamaan ja myymään 
tuotteitaan sosiaali- ja terveysalan laitoksille. Sosiaali- ja terveysalan potentiaalia ja markkinaa 
ei ollut kuitenkaan aiemmin kartoitettu taide- ja kulttuuripalveluiden osalta.  
 
Selvitysprojektin välillisenä kohderyhmänä olivat taiteen ja kulttuurin kentän ammattilaiset, 
jotka toimivat tai harkitsevat toiminnan aloittamista hyvinvointisektorilla. 
 
Selvityksessä analysoitiin, miten kysyntä ja tarjonta kohtaavat sekä mitkä tekijät vaikuttavat 
ostopäätöksen tekemiseen. Lisäksi tarkasteltiin markkinan kokoa sekä tulevaisuuden näkymiä. 
Selvitys toi näkyväksi kulttuuristen hyvinvointipalveluiden asiakasnäkökulmaa tavalla, jota 
aiemmissa kulttuurin tuottajien näkökulmasta toteutetuissa hankkeissa ei ole nostettu esiin. 
Selvityksessä ilmeni, että markkina ei ole päässyt kasvamaan siitä huolimatta, että taide- ja 
kulttuurilähtöisiä palveluita on käytetty sosiaali- ja terveysalalla jo useita kymmeniä vuosia ja 
ihmisten tasa-arvoinen oikeus taiteeseen ja kulttuuriin tunnustetaan laajasti, taide- ja 
kulttuuriammattilaisille on lisätty aiheeseen liittyvää koulutusta ja toimintaa on rahoitettu 
erilaisilla hankkeilla. Markkinan koko on alle 10 miljoonaa euroa. Palvelujen ostot eivät kerro 
myöskään toiminnan määrästä, koska pitkään palveluita käyttäneet tahot tuottavat sisäisesti 
suurimman osan taide- ja kulttuuritoiminnasta. Tulevaisuuden potentiaali ei nouse sosiaali- ja 
terveysalalta, vaan sen täytyy syntyä ulkopuolisella avustuksella. Kysyntä voi kasvaa 
esimerkiksi suurten ikäluokkien palvelun tarpeesta tai tiedon lisääntyessä esimerkiksi taiteen ja 
kulttuurin vaikutuksesta henkilöstön ja asiakkaiden hyvinvointiin. 
 
Projektilla ei ollut määrällisiä tavoitteita. 
 
Julkaisu: Kosonen Hanna (2013), Johan nyt on markkinat - vai onko? Taide- ja 
kulttuurilähtöisten palveluiden markkinat sosiaali- ja terveysalalla. Loppuraportti. Luovien alojen 
liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry www (pdf) 
 

3. Johde II – tapahtumatuotannon muutosjohtaminen 
Toteutusaika: 1.5.2014-31.3.2015 
Päätoteuttaja: Taideyliopiston Sibelius-Akatemia 
www-sivut: www5.siba.fi/…taydennyskoulutus  
 
Tapahtuma- ja festivaalikenttä on muuttunut verkostotalouden aikakaudella globaaliksi. 
Kansainvälisen kehityssuuntien ymmärrys, toimintaympäristön muutoksen ennakoiminen sekä 
uusien toimintamallien ja osaamisen päivittämisen merkitys kasvaa toiminnan kriittiseksi 
menestystekijäksi. Tuotannon johtamisessa tarvitaan siten yhä enemmän strategista 
osaamista. Hankkeen tavoitteena oli tuottaa tietoa tapahtuma- ja festivaalikentällä 
tapahtuvasta rakenteellisesta muutoksesta sekä vahvistaa tapahtuma- ja festivaalikentällä 
toimivien ammattilaisten verkostoa valtakunnallisella tasolla. Lisäksi hankkeen keskeisenä 
tavoitteena oli laajentaa asiantuntijaverkostoa edelleen eurooppalaisella tasolla.  
 
Johde II -hankkeen varsinaisen kohderyhmän muodostivat julkisella, yksityisellä ja kolmannella 
sektorilla toimivat tahot, jotka ovat suoraan tai sidosryhmäkumppanuuksien kautta osa 
verkostomaisen tapahtumatuotannon kokonaisuutta. Näitä ovat muun muassa 
yhdistyspohjaiset festivaaliorganisaatiot, vapaaehtoisorganisaatiot sekä tapahtumatuotantoon 
oleellisesti liittyvät edunvalvontajärjestöt, kaupunkien/kuntien elinkeino-, matkailu- ja 

http://www.diges.info/index.php?id=4&content=news&newsid=269
http://www.diges.info/pdf/johan_nyt_on_markkinat_-markkinaselvitys.pdf
http://www5.siba.fi/web/taydennyskoulutus/hankkeet/
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kulttuuripalvelut sekä yrityspohjaiset festivaaliorganisaatiot, liikenne-, majoitus- ja 
ravitsemuspalveluyritykset ja muiden yritysyhteistyökumppanuuksien kautta 
tapahtumatuotantoon kuuluvat yritykset.  
 
Hankkeessa toteutettiin tapahtumaklusterin muutos/tulevaisuustyöpajoja suunnaten ne 
tapahtumatuotannossa toimiville julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoille. 
Teemallisesti toimenpiteet nivoutuivat hankkeen valmistelun aikana tunnistettuihin 
toimintaympäristön muutosesimerkkeihin. Lisäksi hanke toteutti koulutusvierailuja 
valtakunnallisen tuottajaverkoston vahvistamiseksi ja kansainvälisen yhteistyön kehittämiseksi.  
Hankkeen toteuttamat koulutukselliset toimenpiteet dokumentoidaan ja tuotetaan julkaisuiksi 
kentän toimijoille, tutkijoille ja kehittäjätahoille. 
 
Projektilla oli määrällisenä tavoitteena yksi uusi työpaikka. Seurantatietojen mukaan 
tavoitteessa ei ole edistytty.  
 

4. KOKIJA – Esittävän taiteen ostajatietokannan kehitysprojekti 
Toteutusaika: 1.3.2014-15.3.2015 
Päätoteuttaja: Tutkivan teatterityön keskus (Viestinnän, median ja teatterin yksikkö, 
Tampereen yliopisto) 
www-sivut: www.suomenteatterit.fi; www.esitystori.fi, www.scenkonsttorget.fi  
 
KOKIJA – Esittävän taiteen tietokanta – on työkalu kiertuetoiminnan suunnitteluun. Kaikille 
avoin tietokanta auttaa ryhmiä ja teattereita löytämään esityksilleen soveltuvia tilaajia ja 
yhteistyökumppaneita. Tietokanta toteutettiin ja avattiin TEKIJÄ – Teattereiden 
kiertuejärjestelmä – Turnénätverk för Teater -hankkeen yhteydessä. Tietokantaan osallistuvat 
tahot kerättiin Esittävän taiteen ostajamarkkinakartoituksen avulla. Kartoituksen tuloksena 
tietokantaan saatiin mukaan 107 eri tahoa. Joukossa on teattereita, festivaaleja, 
kulttuurikeskuksia, kuntien kulttuuritoimia, kouluja ja palvelutaloja ympäri Suomea. KOKIJA-
tietokannan tarkoituksena on palvella niin esittävän taiteen tilaajia kuin esitysten tarjoajiakin. 
Tietokannan käyttö ja sinne rekisteröityminen on ilmaista. Kehitysprojektin tavoitteena oli tehdä 
KOKIJA-tietokannasta kaksikielinen (suomi ja ruotsi) ja laajentaa se sisältämään ostajatahojen 
lisäksi tiedot ajankohtaisista kiertue-esityksistä. Tällä tavoin KOKIJA-tietokannasta oli tarkoitus 
kehittää valtakunnallinen vakiintunut työkalu esittävän taiteen markkinointiin, myyntiin ja 
kiertuetoiminnan suunnitteluun.  
 
Projektin kohderyhmänä olivat esittävää taidetta Suomessa ostavat tahot niin laajasti kuin 
mahdollista. Kokonaisuudessaan kohderyhmänä olivat esittävää taidetta tuottavat ja sitä 
ostavat tahot, mukaan lukien teatterit, ryhmät ja yksittäiset taiteilijat. 
 
KOKIJA-tietokanta uudistui ja vaihtoi nimeä Esitystoriksi 1.11.2014. Esitystori on Tampereen 
yliopiston Tutkivan teatterityön keskuksen ylläpitämä ilmainen verkkopalvelu, josta löytyvät 
ammattilaisten ajankohtaiset vierailuesitykset teatterin, tanssin ja sirkuksen aloilta sekä 
vierailuesityksiä ostavien tahojen tiedot. Ostajat voivat omalla profiilisivullaan ilmoittaa 
yhteystietonsa, kertoa minkälaisia tarpeita ja vaatimuksia heillä on vierailuesitysten suhteen, 
millaiset esitykset heidän toimintaansa parhaiten soveltuvat sekä milloin ja miten esitystarjous 
kannattaa heidän organisaatioonsa toimittaa. Esitykset-osiossa on tiedot ajankohtaisista 
myynnissä olevista vierailuesityksistä, muun muassa pystytys- ja purkuajat, työryhmän koko 
sekä hintatiedot. Esitystori ei ole agentuuri, ohjelmatoimisto tai verkkokauppa, vaan 
vierailusopimukset tehdään aina myyjien ja ostajien välillä. 
 
Projektilla oli määrällisenä tavoitteena yksi uusi työpaikka. Seurantatietojen mukaan 
tavoitteessa ei ole edistytty.  
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5. LUOVAMO – luovien alojen urapalvelut 
Toteutusaika: 1.1.-.31.12.2014 
Päätoteuttaja: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus  
www-sivut: www.luovamo.fi  
 
Hankkeen tavoitteena oli saada työvoimahallinnon ohjaus- ja neuvontapalvelut vastaamaan 
paremmin luovien alojen työnhakijoiden työnhaun ja työllistymisen tarpeisiin. LUOVAMO oli 
valtakunnallinen matalan kynnyksen erikoispalvelu. Sen henkilökunta oli erikoistunut luovan 
talouden erityiskysymyksiin ja sen tavoitteena oli parantaa työnhakijoiden ja työnantajien 
kohtaantoa verkostomanageroinnilla. LUOVAMOn ja Työ- ja elinkeinotoimistojen yhteistyön 
tavoitteena oli kattavan luovan talouden asiantuntijoiden verkoston luominen. Palveluja ja 
tukirakenteita luotiin asiakkaiden tarpeiden tunnistamiseen, perinteisen palkkatyön ja 
yrittäjyyden väliseen liikkuvuuteen, työnhakijoiden osaamisen tunnistamiseen ja 
tuotteistamiseen, tuotekehitys- ja innovaatiotoiminnan edistämiseen sekä liiketoiminta- ja 
yrittäjäosaamisen. Yritysten kohdalla LUOVAMO edisti luovan talouden arvostusta, välitti alan 
osaajia työnantajille ja kehitti verkostokumppaneiden kanssa yhteistyössä työllistäviä 
prosesseja. 

 
Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä olivat työnhakija- ja työnantaja-asiakkaat (mukaan 
lukien yksityinen, julkinen ja ns. kolmas sektori). Verkostoitumiskokonaisuudessa olivat 
mukana työnantajat, työnhakijat, kehittämisorganisaatiot, oppilaitokset ja työvoimapoliittiset 
kouluttajaorganisaatiot. Hankkeen henkilöasiakkaiden joukossa tärkeä kohderyhmä olivat 
erityisesti ns. kolmannen tien työnhakija-asiakkaat, joilla on jokin luovan alan ammattitaito ja 
osaaminen, mutta jotka eivät välttämättä halua tai voi ryhtyä harjoittamaan ammattiaan 
yrittäjän statuksella. He sijoittuvat perinteisen palkkatyön ja yrittäjyyden välimaastoon. Näissä 
tilanteissa LUOVAMO-palvelu voi ohjata heitä työllistämään itseään esimerkiksi 
osuuskuntatoiminnan kautta.  

 
Hankkeessa luotiin työhallinnon luoviin aloihin erikoistunut palvelumalli, jota voidaan 
myöhemmin valtakunnallisesti soveltaen toteuttaa eri alueiden elinkeinopoliittisten tarpeiden 
mukaan. Mallin tavoitteena oli kehittää työhallinnon ohjaus- ja neuvontapalveluita vastaamaan 
paremmin työnantajien rekrytointitarpeisiin, luovien alojen työnhakijoiden työnhaun 
erityiskysymyksiin ja luovan alan alkavan yrittäjyyden neuvontaan. Toiminnassa painotettiin 
valtakunnallista sähköistä toimintaa ja luovan alan toimialapalveluina työhallinnon olemassa 
olevia sähköisiä palveluita (Työlinja, yrityssuomi.fi ja jobitti.fi). 
 
Hankkeen määrällisenä tavoitteena oli 30 uutta työpaikkaa ja yritystä. Seurantatietojen mukaan 
on toteutunut 12 uutta työpaikkaa ja 1 uusi yritys. 
  

6. Luovien alojen verkosto 
Toteutusaika: 1.5.-31.10.2014 
Päätoteuttaja: Rauman kaupunki 
www-sivut: www.luovasuomi.fi/verkosto/luovienalojenverkosto 
 
Luovien alojen verkosto oli yhteistyöverkosto yrittäjille ja toimijoille, kehittäjille ja 
elinkeinoelämän edustajille. Se vahvisti valtakunnallisesti alueiden välistä yhteistyötä, tarjosi 
toimintaa, joka tukee luovien alojen elinkeinon kehittämistä ja jalkautti luovan talouden 
toimenpiteitä. Verkosto vahvisti erityisesti luovien alojen ja muiden toimialojen välistä 
yhteistyötä. Luovien alojen verkoston toimenpiteillä pyrittiin huolehtimaan, että systemaattinen 
ja tavoitteellinen luovan talouden kehittämistyö jatkuu valtakunnallisesti.  Verkostomaisen 
toiminnan avulla levitettiin hyviä käytäntöjä ja pidettiin yllä luovan alan asiantuntijafoorumia. 
Luovien alojen verkoston tehtäviin kuuluivat mm. aineettoman arvonluonnin teemojen 
toteuttamisen ja ohjauksen hankevalmistelu, kansainvälisen Creative Business Cupin Suomen 
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osakilpailun järjestäminen ja monialaisen Rikastamo-valmennuksen järjestäminen osana 
OKM:n CreMa-rahoitusta. 
 
Hankkeen kohderyhminä olivat luovan alan yrittäjät, alueelliset ja valtakunnalliset päättäjät, 
kehittäjäorganisaatiot, rahoittajatahot, hanketoimijat ja pohjoismainen KreaNord-verkosto. 
 
Työ- ja elinkeinoministeriön koordinoimalla Creative Finland -toiminnalla edistettiin luovan 
talouden hyödyntämistä eri toimialoilla niiden kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Creative Finland-
aktivointitoimilla kehitettiin luovan talouden, aineettoman omaisuuden ja näiden 
talouskasvuvaikutusten tunnistettavuutta sekä lisättiin tietoa aineettoman arvonluonnin 
merkityksestä Suomen kansantaloudelle ja kilpailukyvylle. Creative Finland 
-verkostotoiminnalla luotiin osaamisyhteisöjä, joissa mahdollistetaan monialainen kohtaaminen 
ja tuetaan monialaista yrityskehitystä. Lisäksi jalkautettiin Aineettoman arvonluonnin 
toimenpideohjelman sekä pohjoismaisen elinkeinopoliittisen luovan talouden kärkihankkeen 
toimenpiteitä sidosryhmiin. Yhteydet kansallisiin ohjelmiin ja pilotteihin sekä luovan talouden 
kotimaisiin ja kansainvälisiin toimijoihin olivat olennainen osa toimintaa. Toimintamuotoja olivat 
Rikastamo, Luovat tilat, LUOTU-päivät ja Työkalupakki.  
 
Projektilla ei ollut määrällisiä tavoitteita.  
 

7. Luovuus ja liiketoiminta -opaskirja 
Toteutusaika: 1.5.2013- 31.10.2014 
Päätoteuttaja: Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy/Humanistinen 
Ammattikorkeakoulu/HUMAK 
 
Hankkeen tavoitteena oli tuottaa opas/oppikirja, jota voi käyttää sekä luovan alan 
yrittäjyysvalmennuksissa että jakaa itseopiskelumateriaalina. HUMAKin hankkeissa, luovan 
alan neuvonnassa, esihautomovalmennuksissa ja täsmäkoulutuksissa oli syntynyt selkeä kuva 
luovan alan erityiskysymyksistä ja yrittäjyyteen valmennettavien osaamisalueiden puutteista. 
Kentällä oli selkeä tarve oppikirjalle, jossa on luovan alan toimialakohtaiset painotukset ja 
luovan alan toimijoille sopiva lähestymis- sekä esittämistapa. 
 
Projektin kohderyhmänä olivat luovan alan yrittäjyyttä harkitsevat taide- ja kulttuurialan toimijat, 
jo luovan alan yrittäjinä toimivat, luovan alan yritysvalmennusta antavat oppilaitokset ja muut 
koulutusorganisaatiot sekä yritysneuvojat, jotka neuvovat myös luovan alan yrittäjiä. 
 
Hankkeen tuloksena luovan alan yritysvalmennuksissa on nyt käytössä oppikirja, joka 
helpottaa asioiden omaksumista ja kouluttajien työtaakkaa. Oppikirja varmistaa koulutusten 
tasalaatuisuutta sekä kattavuutta, luovan alan asiasisältöjen monipuolista saavuttamista sekä 
kiinnostavan ulkoasunsa vuoksi omaksuttavuutta. Sen avulla myös luovan alan erityispiirteisiin 
perehtymätön neuvoja voi antaa kattavasti asiantuntevaa apua luovan alan yrittäjäksi 
aikovalle/ luovan alan yrittäjänä toimivalle. Oppikirja takaa luovan alan yrittäjille tasapuolisen 
tietolähteen asuinpaikasta riippumatta. Se antaa pääsyn tietolähteisiin myös sellaisilla alueilla, 
joilla neuvontapalveluita ei ole lainkaan saatavilla ja toimii työkirjamaisen rakenteensa 
ansioista erinomaisesti myös itseopiskelumateriaalina.  
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Hankkeen avulla eri rakennerahastohankkeissa syntynyt luovien alojen neuvonta- ja 
koulutusosaamispääoma ja parhaat käytännöt luovan alan erityispiirteiden 
kouluttamisessa/neuvomisessa saatiin kerättyä yksiin kansiin ja hyödyttämään luovan alan ja 
muita yritysneuvojia, luovan alan yrittäjyyden koulutuksia ja sitä kautta koko luovaa toimialaa. 
Tällä edesautetaan kulttuuri- ja luovien toimialojen muutosta kohti monialaisempaa luovaa 
taloutta. 
 
Projektilla ei ollut määrällisiä tavoitteita.  
 
Julkaisu: Luovuus ja liiketoiminta -työkirja, Käytännön työkaluja luovien alojen liikeidean ja 
liiketoiminnan kehittämiseen www (pdf) 
 

8. Luovuus ja liiketoiminta -opaskirja ruotsiksi ja englanniksi 
Toteutusaika: 1.11.2014-31.3.2015 
Päätoteuttaja: Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy/Humanistinen 
Ammattikorkeakoulu/HUMAK 
 
Suomeksi syyskuussa 2014 julkaistu Luovuus ja liiketoiminta -työkirja sai erinomaisen 
vastaanoton. Tässä hankkeessa tavoitteena oli tehdä kirjasta kieliversiot ruotsiksi ja 
englanniksi. Hankkeen kohderyhmänä olivat luovan alan yrittäjyyttä harkitsevat taide- ja 
kulttuurialan toimijat, jo luovan alan yrittäjinä toimivat, luovan alan yritysvalmennusta antavat 
oppilaitokset ja muut koulutusorganisaatiot ja yritysneuvojat, jotka neuvovat myös luovan alan 
yrittäjiä. 
 
Projektilla ei ollut määrällisiä tavoitteita.  

 

9. Kioskista Konserniksi, Suomalaisten pk-muotiyritysten 
kansainvälistymisohjelma 

Toteutusaika: 1.8.2014-31.1.2015 
Päätoteuttaja: Finpro ry 
 
Projektissa valmisteltiin mukaan valittujen yritysten kansainvälistymistä ja luotiin pohja 
kansalliselle muotialan klusterille ja brändille. Toiminta suuntautui pääosin Skandinaviaan, ja 
tapahtui sekä kotimaassa että verrokkimaissa. Projektin tavoitteena oli luoda kasvun roadmap 
seuraavalle kahdelle kaudelle, joiden aikana vauhditetaan klusterin sekä yksittäisten yritysten 
kansainvälisen liiketoiminnan kasvua. 
 
Hankkeen varsinainen kohderyhmä olivat suomalaiset muotialan yritykset, joilla on kyky ja halu 
kansainvälistyä sekä niiden sidosryhmät eli Team Finland -toimijat, agentit ja muut 
välittäjätoimijat sekä kansainvälisesti toimivat vähittäiskaupan alan toimijat. 
 
Hanke kytkeytyi Finpron ja Tekesin yhteistyönä käynnistettyyn Finnish fashion design goes 
global: Kioskista konserniksi -ohjelmaan, joka on tarkoitettu kansainvälistä kasvua hakeville 
vaatetusalan yrityksille. Kolmevuotiseen ohjelmaan sisältyy muun muassa koulutusta, 
yrityskohtaista neuvontaa ja yhteisiä messuesiintymisiä, ks. lisätietoa Tekesin verkkosivuilta.  
 
Projektin tavoitteena oli 2 uutta työpaikkaa. Seurantatietojen mukaan tässä ei ole edistytty.  

  

http://www.humak.fi/wp-content/uploads/2014/12/luovuusjaliike_ll_tyokirja_22x22cm_netti.pdf
http://www.tekes.fi/nyt/uutiset-2014/fiiliksen-uutiset/ilmoittaudu-mukaan-muodin-kansainvalistymisohjelmaan-nyt/


106 
 

10. Musiikkipedagogista yrittäjäksi -hankkeen esiselvitys  
Toteutusaika: 1.2.-1.12.2014 
Päätoteuttaja: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy 
www-sivut: www.metropolia.fi/…musiikkipedagogista-yrittajaksi  
 
Musiikkipedagogista yrittäjäksi -esiselvityshankkeen tavoitteena oli löytää uusia näkökulmia ja 
ansaintamenetelmiä, jotka tukevat musiikkipedagogien työllistymistä ja alan kannattavaa 
yritystoimintaa. Esiselvityshanke pyrki vastaamaan musiikkipedagogien työllisyydessä 
tapahtuneeseen käänteeseen, jossa julkisen sektorin sijaan työpaikkoja etsitään yhä 
selkeämmin yksityiseltä sektorilta yrittäjänä tai yrityksen työntekijänä. Sekä yrittäjä että 
yrityksen työntekijä tarvitsevat liiketaloudellista ajattelua ja osaamista ja kykyä hankkia ja 
sitouttaa asiakkaita, markkinoida ja kehittää palveluita asiakaslähtöisesti sekä nähdä 
markkinapotentiaali omassa toimintaympäristössään. Esiselvitysvaihe jakaantui kolmeen 
osioon: 1) yksityisen musiikkikoulusektorin kipukynnysten kartoittaminen, 2) ratkaisujen 
hakeminen yhteisissä työpajoissa ja 3) saatujen tulosten konkretisointi raporttimuotoon 
valtakunnallisesti hyödynnettäväksi. Hankkeessa haastateltiin yritystoimintaa harjoittavia 
musiikkipedagogeja ja työpajoissa kohtasivat Metropolia Ammattikorkeakoulusta jo 
valmistuneet ja valmistumisvaiheessa olevat musiikkipedagogiikan opiskelijat, koulun 
opettajakunnan edustajat sekä ulkopuoliset yritysmentorit.  
 
Hankkeen kohderyhmänä olivat valtionosuusjärjestelmän ulkopuoliset musiikkikoulut.  
 
Esiselvityksen konkreettisena lopputuotteena oli kartoitus musiikkipedagogiyrittäjien 
kohtaamista yritystoiminnan kasvun haasteista sekä ratkaisumalli/prosessi näiden kasvun 
kipupisteiden helpottamiseksi. Esiselvitystä seuraavan varsinaisen hankkeen myötä 
toteutettava musiikkipedagogeille suunnattu valmennus- ja koulutusohjelma pyrkii tarjoamaan 
alan toimijoille työkaluja oman osaamisensa tuotteistamiseen ja palveluprosessin 
kehittämiseen kannattavan liiketoiminnan mahdollistamiseksi.  
 
Projektissa on seurantatietojen mukaan aloittanut 16 henkilöä. Tavoitteena on ollut 3 uutta 
yritystä, mutta seurantatietojen mukaan tässä ei ole edistytty.  
 
Julkaisu: Grahn Raija ja Haaksiluoto Jaana (2014), Musapedasta yrittäjäksi – mentori www 
(pdf) 

 

11. Peliyritysten liiketoiminnan kehittämisen 
valmennusohjelman esiselvitys ja pilotointi 

Toteutusaika: 15.4.-31.12.2014 
Päätoteuttaja: Aalto University Executive Education Oy 
www-sivut: www.aaltoee.com; www.digi.fi (uutinen) 
 
Hankkeen perusteluissa todetaan, että peliteollisuus on Suomen nopeimmin kasvava 
viihdeteollisuuden ala ja alan liiketoiminta on roimassa kasvussa, mutta kasvua hidastaa 
innovatiivisten palvelukonseptien puuttuminen. Pelialan liikevaihto vuonna 2011 oli noin 165 
miljoona euroa, vuonna 2012 jo 350 miljoonaa ja vuoden 2013 kokonaisliikevaihto ylitti 
miljardin euron rajan. Hankkeen tavoitteena oli kartoittaa pelialan liiketoiminnan nykytilaa ja 
tulevaisuuden osaamis- ja kehittymistarpeita. Tavoitteena oli tuottaa selvitysraportti pelialan 
yritysten liiketoimintaosaamisen kehitystarpeista tulevaisuuden toimintaympäristöä ajatellen 
sekä ehdotus pelialan liiketoimintamahdollisuuksia kehittävän valmennusohjelman sisällöstä. 
Hankkeessa kehitettävän valmennusohjelman tavoitteena on ratkaista pelialan yritysten 
kasvuun ja kansainvälistymiseen liittyviä haasteita. Valmennuspalvelut vahvistavat 
pelitoimialan johdon ja avainasiantuntijoiden johtamisosaamista ja päätöksentekokykyä 
nopeasti muuttuvassa globaalissa toimintaympäristössä. Valmennusohjelma auttaa pelialan 
yrityksiä erityisesti strategiassa, globaalissa kaupallistamisessa, liiketoimintamalleissa ja 

http://www.metropolia.fi/tutkimus-ja-kehitys/hankkeet/kulttuuri/musiikkipedagogista-yrittajaksi/
http://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Kulttuuri/Kehittaevae_hanketoiminta/Musapeda_Mentori_Final.pdf
http://www.aaltoee.com/program/game-executive/general-info
http://digi.fi/2013/10/09/aalto-eessa-uusi-pelialan-johdon-koulutusohjelma/
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luovuuden johtamisessa. Erityisesti liiketoiminnan johtamisessa löytyy kehitettävää, koska 
kilpailuedun kehittäminen ja nopea teknologinen kehitys alalla ovat jatkuvia haasteita. Tähän 
haasteeseen pelialalla ei koulutusta löydy edes kansainvälisesti.  
 
Hankkeen kohderyhmänä olivat valtakunnallisesti toimivien pelialan yritysten, julkisen sektorin 
sekä tutkimus- ja opetusalan asiantuntijat, kehittäjät ja johto. 
 
Projektilla ei ollut määrällisiä tavoitteita.  
 

12. Prefix 
Toteutusaika: 3.5.2013-31.3.2015 
Päätoteuttaja: Metropolia Ammattikorkeakoulu  
www-sivut: www.prefix.fi 
 
Projektin tavoitteena oli edistää suomalaisen elokuvan elinkelpoisuutta kansainvälisessä 
kilpailussa kehittämällä tuotannon toimintamalleja. Päätavoitteena oli kehittää 
ennakkosuunnittelulähtöinen elokuvatuotannon malli, jota voidaan soveltaa myös muille 
draamatuotannon aloille ja joka on kaikkien alan toimijoiden vapaasti hyödynnettävissä. 
Päämääränä oli vahvistaa työllisyyttä, osaamista ja eri alojen yhteistyötä. Projektin keskeisiä 
toimenpidekokonaisuuksia olivat: a) Tutkimustyö ja hyvien käytäntöjen kartoitus, b) Suomen 
tuottajakentän toimialakartoitus c) 3-4 elokuvatuotannon pilotointi, d) Koulutus ja tiedottaminen. 
 
Kohderyhminä hankkeessa olivat elokuvien tuotantoyhtiöt, tuottajat, elokuva-alan 
ammattilaiset, draamatuotannon ammattilaiset, VFX(visual effects) toimijat ja näille aloille 
valmistuvat opiskelijat ja heidän opettajansa. 
 
Prefix pyrki parantamaan nykyistä tilannetta, jossa ennakkosuunnittelun puutteet saattavat 
heikentää tuotannon mahdollisuuksia luoviin ratkaisuihin ja rikkaaseen elokuvakerrontaan ja 
pahimmillaan lisäävät tuotannon kuluja. Digitaalisen kuvanvalmistuksen (CGI) hyödyt saadaan 
parhaiten käyttöön ennakkosuunnittelun kautta ajoissa selviävien tarpeiden mukaan. 
Ennakkosuunnitteluun painottuva tuotannon prosessin hallinta voi parhaimmillaan olla Suomen 
kilpailuvaltti kansainvälisillä elokuvamarkkinoilla ja parantaa kotimaisten elokuvien laatua. 
 
Projektissa on seurantatietojen mukaan aloittanut 6 henkilöä. Uusia työpaikkoja on ollut 
tavoitteena 3 ja uusia yrityksiä 2, mutta näissä tavoitteissa ei ole edistytty.  
 

13. Rakenteita ratkomassa - selvitys taiteilijoiden työn rahoitus- 
ja toimintamallien juurtumisesta vanhuspalveluissa 

Toteutusaika: 1.1.-30.9.2014 
Päätoteuttaja: Taiteen edistämiskeskus / Lounais-Suomen toimipiste  
www-sivut: www.taike.fi  
 
Haasteena kulttuurisessa seniori- ja vanhustyössä on ollut, että hankkeiden tulokset eivät 
juurru osaksi toimintaa eivätkä hyvät käytännöt ja kokemusperäinen tieto leviä hankkeiden 
päätyttyä. Selvitystyössä kartoitettiin, millaisia rakenteellisia toiminta- ja rahoitusmalleja sekä 
hyviä käytäntöjä eri puolilla Suomea on syntynyt ammattitaiteilijoiden palveluiden 
kehittämiseksi ja lisäämiseksi erityisesti vanhustyössä. Selvityksessä keskityttiin 
valtakunnallisen Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -toimintaohjelman aikana vuosina 2010-
2013 toteutuneisiin hankkeisiin ja toimenpiteisiin. Selvitykseen koottiin keskeisten projektien 
tulokset ja niissä syntyneet toimintamallit sekä arvioitiin niiden juurtumista käytäntöön. 
Selvityksessä perehdyttiin muun muassa seuraavien projektien tuloksiin ja niissä syntyneisiin 
toimintamalleihin: Osaattori, TAIKA, Kolmannen lähteen pilottihankkeet (esimerkiksi Kolmio, 
Hymykuopat ja Vaikuttava Sirkus), Voimaa taiteesta, Sillanrakentajat, Kulttuurikaari, Sarka, 
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Care Music ja EVIVA. Lisäksi eri kaupungeista etsittiin toimintamalleja, jotka toimivat jo osana 
kaupungin perustoimintaa, esimerkkinä poikkihallinnollisen Kulttuuri vanhustyön tukena 
-työryhmän toiminta Kuopiossa. Selvitys kohdistui sekä taiteen kentälle että sosiaali- ja 
terveysalan kentälle niihin toimijoihin, jotka järjestävät, koordinoivat ja rahoittavat taiteilijoiden 
toimintaa vanhustyössä. Selvitystyön tavoitteena oli luoda rakenteellisesti ja rahoituspohjaltaan 
toimiva malli pitkäkestoiselle ammattitaiteilijan työskentelylle vanhuspalveluissa käsittäen 
erilaiset toimintayksiköt ympärivuorokautisessa hoidossa. Selvitystyön aikana luotu malli 
voidaan ottaa käyttöön projektin jatkumona, jolloin sille haetaan erikseen rahoitusta. 
Tavoitteena oli löytää uusia malleja myös lyhytkestoisemman toiminnan ja kotona asuville 
ikääntyneille suunnatun toiminnan mahdollistamiseksi.  
 
Kohderyhminä olivat julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin organisaatiot ja hankkeet 
vanhustyössä ja sosiaali- ja terveysalalla.  
 
Selvitys perustui 140 toimijan haastatteluun. Haastateltavina oli taiteilijoita, hanketyöntekijöitä, 
oppilaitosten edustajia, kouluttajia, tutkijoita sekä kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä 
kulttuuripalveluiden edustajia. Haastatteluaineiston tukena käytettiin kirjallisia ja sähköisiä 
lähteitä. Hankkeessa järjestettiin kolme asiantuntijatapaamista. Projektin konkreettisena 
tuloksena syntyi yhteenveto ja kuvaus kulttuurisessa vanhustyössä luoduista malleista, 
toimintatavoista, tuloksista ja rakenteista, joissa ammattitaiteilija työskentelee osana 
vanhustyötä. Julkaisu esittelee hankkeiden vaikutuksia, hyviä käytäntöjä ja 10 toimintamallia, 
jotka mahdollistavat taiteilijoiden ja ikäihmisten yhteistyön. Julkaisu antaa ideoita kulttuurisen 
toiminnan kehittämiseen. 
 
Hankkeen kautta Taiteen edistämiskeskus sai toimintamallin ammattitaiteilijoiden työn 
mahdollistamiseksi ja rahoituksen varmistamiseksi soveltavan taiteen kentällä 
vanhuspalveluissa. Taiteen edistämiskeskus ottaa toiminnassaan huomioon selvitystyön 
tulokset taiteen ja kulttuurin hyvinvointityöhön liittyvien läänintaiteilijoiden ja hankkeiden 
toiminnassa sekä monialaisen yhteistyön toteuttamisessa.  
 
Projektissa on seurantatietojen mukaan aloittanut 128 henkilöä. 
 
Julkaisu: Rosenlöf Anna-Mari (2014), Rakenteita ratkomassa – Kulttuurisen seniori- ja 
vanhustyön käytäntöjä ja toimintamalleja www 
 

14. Taideteollisuus Suomen myyntivaltiksi 
Toteutusaika: 1.1.2014-31.1.2015 
Päätoteuttaja: Teollisuustaiteen Liitto Ornamo ry 
www-sivut: www.ornamo.fi  
 
Hankkeen tavoite oli selvittää kuvataiteen ja taidekäsityön kotimaista ja kansainvälistä 
markkinatilannetta ja sen avulla luoda uusia toimintamalleja myynnin edistämiseksi. 
Tavoitteena on, että suomalaiset taiteen markkinat pystyisivät toimimaan kannattavasti ja 
ostajat sekä tekijät kohtaisivat entistä paremmin. Hankkeen tavoitteena oli myös edistää 
taiteilijoiden ja taidekäsityöläisten sekä gallerioiden, myymälöiden ja huutokauppojen 
verkottumista ja kehittää alan liiketoimintaa. Hankkeessa pyrittiin luomaan taideteolliselle 
taiteelle kattava välittäjäverkosto kotimaisen myynnin ja kansainvälisen viennin lisäämiseksi.  
 
Projektin kohderyhmään kuuluivat taideteollisen alan taiteilijat, muotoilijat ja taiteen 
välittäjäporras (mm. galleriat, huutokaupat ja konseptimyymälät).  
 
Markkinatutkimuksen keskeisenä tutkimustuloksena kävi ilmi, että kuluttajat kokevat nykyiset 
ostamisen kanavat vieraiksi. Myös yritykset ovat taiteen ostamisesta kiinnostuneita, mutta 
taiteen ostaminen koetaan hankalana. Taiteilijalle näyttelyiden järjestäminen on kallista, koska 
Suomessa vain muutama galleria toimii kansainvälisen taidekentän sääntöjen mukaan 

http://www.taike.fi/web/varsinais-suomi/rakenteita_ratkomassa
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provisioperiaatteella, jolloin taiteilija ei maksa tilasta vuokraa, vaan kulut katetaan myynnillä.  
Digitalisoitumisen myötä kulutustottumukset ja taiteen muodot ovat muutoksessa. Voidaan 
kysyä, onko digitaalista ympäristöä hyödynnetty alalla riittävästi ja mitä kuluttajakäyttäytymisen 
muutos tarkoittaa taiteen ja taidekäsityön myynnille Suomessa. Hankkeeseen liittyvien 
koulutusten ja mentoroinnin myötä taiteilijoiden yrittäjäosaaminen vahvistui. Ornamo rakentaa 
neuvonta- ja tukiverkostoa yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa. 
 
Projektilla ei ole ollut määrällisiä tavoitteita.  
 
Julkaisu: Taiteen markkinat, Raportti kuvataiteen ja taidekäsityön markkinoista Suomessa 
2014 www (pdf); Raportin tiivistelmä www (pdf) 
 

15. Tee tulevaisuus! pk-yrittäjän ennakointiopas 
Toteutusaika: 2.5.-31.12.2014 
Päätoteuttaja: Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry 
www-sivut: www.diges.info (uutinen) 
 
Hankkeen tavoitteena oli tuottaa käytännönläheinen ennakointiopas pk-yritysten liiketoiminnan 
kehittämisen tueksi. Tulevaisuuden ennakointi on yrityksille tärkeä tapa varmistaa 
yritystoiminnan jatkuvuus ja menestys myös tulevaisuudessa. Ennakointi on tärkeä työkalu 
myös pk-yritysten liiketoiminnan kehittämisessä. Opas antaa hyödyllistä tietoa paitsi pk-
yrittäjille myös yrityskehittäjille, kuten seudullisten yrityspalveluiden ja uusyrityskeskusten yms. 
yritysneuvojille. 
 
Diges ry:n ja futuristi Elina Hiltusen yhteistyönä tuotettu opas tarjoaa perustiedot 
ennakoinnissa käytettävistä menetelmistä sekä ennen kaikkea niiden soveltamisesta pk-
yrityksen käytännön työskentelyyn. Oppaan tavoitteena on kasvattaa yrityksensä 
tulevaisuudesta kiinnostuneiden yrittäjien osaamista ja kiinnostusta ennakointiin sekä innostaa 
lukijaa oman yrityksensä ja liiketoimintansa kehittämiseen. Osana oppaan materiaalien työstöä 
järjestettiin avoimia tilaisuuksia, joissa halukkailla yrityksillä oli mahdollista tutustua oppaan 
aihepiiriin ja pohtia futuristin kanssa oman liiketoimintansa kehittämistä ja uudistamista.  
 
Opas on julkistamisensa jälkeen herättänyt suurta kiinnostusta: kaksi päivää oppaan 
julkistamisen jälkeen sitä oli ladattu sivuilta yli 9000 kertaa. Hankkeen tuloksena syntyi myös 
joukkoistamista hyödyntävä Heikot signaalit facebook-ryhmä. Tämä sekä Diges ry:n sivuilla 
julkaistu linkkilista ennakointitiedon lähteisiin mahdollistavat sen, että opas on 
hyödynnettävissä pitkään ja sen rinnalle on saatavissa ajankohtaista havaintomateriaalia mm. 
facebook-sivuston heikkojen signaalien kautta. 
 
Projektilla ei ole ollut määrällisiä tavoitteita.  
 
Julkaisu: Hiltunen Elina, Krook Pekka, Pekkarinen Helena ja Rimpiläinen Esa (2014), Tee 
tulevaisuus! Pk-yrityksen ennakointiopas www (pdf) 

  

http://www.ornamo.fi/ornamo_taiteen_markkinatutkimus_pitka.pdf
http://www.ornamo.fi/Ornamo_Taiteen_markkinatutkimus_tiivistelma.pdf
http://www.diges.info/index.php?id=4&content=news&newsid=314
http://www.diges.info/pdf/tee_tulevaisuus_pk-yrittajan_ennakointiopas.pdf
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16. TEKIJÄ 2 -esiselvityshanke 
Toteutusaika: 1.4.-31.8.2014 
Päätoteuttaja: Tutkivan teatterityön keskus, Viestinnän, median ja teatterin yksikkö, 
Tampereen yliopisto 
www-sivut: www.uta.fi (uutinen) 
 
TEKIJÄ2-esiselvityshankkeen tavoitteena oli kartoittaa kiinteiden teattereiden ja esittävän 
taiteen vapaan ammattiteatterikentän toimijoiden halukkuutta yhteistuotantoihin ja paneutua 
konkreettisten yhteistuotantomallien kehittämiseen vapaiden ryhmien ja kiinteiden teattereiden 
välillä.    
 
Hankkeen varsinaiseen kohderyhmään kuuluivat kiinteät ammattiteatterit ja esittävän taiteen 
festivaalit sekä vapaan ammattiteatterikentän toimijat.  
 
Selvitys laadittiin case-teattereiden asiantuntijahaastatteluiden perusteella. Selvityksen 
tulosten perusteella teatterikentän yhteistyö on edelleen pirstaloitunutta. Tiiviimmällä ja 
pitkäjänteisellä yhteistyöllä kiinteät ammattiteatterit ja vapaan teatterikentän ammattiryhmät 
voivat lievittää vallitsevaa kahtiajakautunutta asenneilmapiiriä, levittää hyviä 
työskentelykäytäntöjä ja löytää muita synergiaetuja. Teatterikentän yhteistoiminnan myötä 
voidaan helpottaa myös tuotantojen taloussuunnittelua ja edesauttaa esitysten 
kiertuetoiminnan etukäteissuunnittelua. Ymmärrys erilaisista toimintaympäristöistä laajenee ja 
teatteriorganisaatiot voivat jakaa tieto-taitoa. 
 
Julkaisu: Kekäläinen Katri (2014), Esiselvitys esittävän taiteen yhteistuotantojen 
kehittämistarpeista, Tampereen yliopisto, Viestinnän, median ja teatterin yksikkö, Tutkivan 
teatterityön keskus www (pdf) 
 
Projektilla ei ole ollut määrällisiä tavoitteita.  
 

17. Valtakunnallinen välittäjävalmennushanke 
Toteutusaika: 1.4.2014-28.2.2015 
Päätoteuttaja: Music Finland ry 
www-sivut: www.musicfinland.fi  
 
Hankkeen ensisijainen tavoite oli luoda malli välittävän portaan myyntivalmennukselle sekä 
uudenlainen foorumi työnhakijoiden ja työnantajien kohtauttamiselle sekä kansallisesti että 
kansainvälisesti. Hankkeen muut tavoitteet olivat kentän välittäjäportaan yritysosaamisen ja 
kansainvälisten verkostojen vahvistaminen sekä taiteen saatavuuden ja vapaan kentän 
taiteilijoiden työllistymisen kehittäminen kotimaassa ja kansainvälisesti.  
 
Hankkeessa luotavien uusien tuotteiden ja toimintamallien kohderyhminä olivat kaikki taiteen 
vapaalla kentällä toimivat tahot: esittäjät ja tekijät, välittävä porras, tuottajaporras sekä yleisö. 
 
Hankkeen sisältö ja toimenpiteet oli jo suunnitteluvaiheessa laadittu niin, että hankkeessa 
luotavien tuotteiden ja hyvien käytäntöjen levittäminen on mahdollista hankkeen toteuttajien ja 
yhteistyökumppaneiden vakiintuneen toiminnan kautta. Music Finland yhteistyössä välittävän 
portaan toimialajärjestöjen kanssa vastaa rekrytointitapahtumien toteutuksesta jatkossa sekä 
seuraa vuosittain asiakasyritysten viennin kasvua sähköisen seurantakyselyn avulla. 
 
Projektissa on ollut tavoitteena 8 uutta työpaikkaa ja  2 uutta yritystä. Seurantatietojen mukaan 
näissä tavoitteissa ei ole edistytty.  
 

http://www.uta.fi/cmt/uutisarkiston_uutinen.html?id=94554
http://www.uta.fi/cmt/index/esiselvitys-yhteistuotantojen-kehittamistarpeista.pdf
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18. Veturi - Luovien tilojen verkostotuottajavalmennus 
Toteutusaika: 1.6.2013-31.12.2014 
Päätoteuttaja: Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy/Humanistinen 
Ammattikorkeakoulu/HUMAK 
 
Hankkeen tavoitteena oli kouluttaa verkostotuottajia, jotka ovat erikoistuneet luovan toimialan 
verkostojen ylläpitoon. Näitä verkostoja ovat muun muassa luovan talouden keskusten 
ympärille synnytetyt verkostot. Hankkeen tarve nousi esille erityisesti EAKR-rahoitteisen Luova 
tila hankkeen kautta ja sen yksi keskeinen tavoite oli tukea Luova tila -hankkeen tulosten 
saattamista pysyviksi.  
 
Projektin varsinaisena kohderyhmänä olivat henkilöt, jotka haluavat kehittää verkostotuottajan 
taitojaan ja ottaa vastuuta olemassa olevista luovien alojen verkostoista. Valmennettavien 
valinnassa painotettiin myös olemassa olevaa tuottajakokemusta tai -koulutusta. Hankkeen 
varsinaiseen kohderyhmään kuuluivat myös muut verkostojen hallinnasta kiinnostuneet 
kulttuurialan tuottajat sekä kulttuurialan verkostoissa toimivat henkilöt, jotka haluavat 
valmentautua verkostotuottajuuteen.  
 
Projektissa suunniteltiin ja toteutettiin verkostotuottajien valmennusohjelma, jonka yhteydessä 
valmennusohjelmaan valitut henkilöt saivat verkostojen ylläpitoon tarkoitettuja 
verkostokompetensseja, liiketoimintaosaamista, luovan talouden osaamista, tutustuivat luovan 
alan verkostojen toimintamalleihin ja keskeisiin toimijoihin sekä integroituivat osaksi luovan 
alan verkostoja verkostotuottajana toimimisen mahdollistamiseksi. Hanke rakentui kolmesta 
osiosta, joista ensimmäinen on valmennuksen koulutussuunnitelman laatiminen yhteistyössä 
luovien alojen verkostojen kanssa. Toisessa vaiheessa koulutukseen valittiin 10–15 
verkostoissa toimivaa henkilöä, joiden kanssa opetussuunnitelma toteutettiin ja jotka alkoivat jo 
koulutuksen yhteydessä toimia aktiivisesti verkostoissaan. Kolmannessa vaiheessa koulutus 
mallinnettiin ja levitettiin niin, että se voidaan ottaa käyttöön luovien alojen verkostoissa tai 
toimialan koulutuksissa joko osittain tai kokonaisuudessaan. Hankkeen tuloksena oli 
valmennuksen läpi käyneitä henkilöitä, joilla on riittävä verkosto-osaaminen, verkostojen 
tuntemus, riittävät kontaktit verkostoissa ja riittävä liiketoimintaosaaminen verkostoissa 
toimimiseen. Hankkeen jälkeen valmennettavat kykenevät toimimaan verkostoissa niitä 
ylläpitävästi ja edelleen kehittäen. 
 
Projektissa on seurantatietojen mukaan aloittanut 17 henkilöä. 
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