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CREADA,VALTAKUNNALLINEN LUOVIEN ALOJEN YRITTÄJYYSVALMENNUSPROJEKTI  
seurasi Adultan radio- ja televisio-opisto Artossa 2005–2007 toteutettua Meda-
projektia, joka oli suunnattu Etelä-Suomen alueella toimiville media-alan yrit-
täjille ja yrittäjiksi aikoville. Jo Meda-projektissa rikottiin rohkeasti perinteinen 
yrittäjyyskoulutuksen konsepti.

Creada-projekti toteutettiin 2008–2010 ja sitä hallinnoi ensin Adulta Oy, ja 
1.5.2010 lähtien Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus. Pro-
jektissa oli kuusi ryhmää, joista kaksi kokoontui Jyväskylässä ja neljä Helsingis-
sä.  Kunkin ryhmän valmennus kesti yhdeksän kuukautta. Projektissa kehitettiin 
ja syvennettiin edelleen Medassa aloitettua metodia. Valmennus oli Euroopan 
Unionin osarahoittama.

Valmennuksissa siirryttiin rohkeasti oppiainekeskeisyydestä ratkaisukeskei-
syyteen. Tavoitteena oli selvittää yrittäjän tai yrittäjäksi aikovan yrittäjäominai-
suudet sekä ammatti- ja liiketoimintaosaamisen taso, todeta yritysidean realisti-
suus ja menestysmahdollisuudet, opettaa valmennettavat hahmottamaan yrityk-

sen toimintaprosessi ja hallitsemaan menestymisen kannalta olennaiset seikat 
sekä tarjota yrityksen hoitamiseen liittyvät perustiedot ja -taidot.

Projektien taustaa

Ennen hankesuunnitelmien tekoa tutustuin suureen määrään erilaisia yrittäjä-
koulutuksia. Suuri osa niistä pohjautui yrittäjätiedon oppiainepohjaiseen jaka-
miseen. Koulutuksiin sisältyi kaikkea small talkin opettamisesta tai rentoutu-
mistekniikoista tietotekniseen ohjelmointiin.

Yrittäjyyttä selitetään useimmiten yksilön ominaispiirteillä: aloitteellisuudella, 
itseluottamuksella tai halulla saavuttaa jotain. Yrittäjälle ei näytä riittävän edes 
se, että hallitsee toimialansa suvereenisesti tai parhaiten. Tätä tukevat monet 
tutkimukset. Autio ja Kauranen (1994) tutkivat, miten teknologia-alan yrittäjien 
ja ei-yrittäjien motivaatio syntyi. Tutkimuksen mukaan ainoa merkittävä laukai-
sija olivat henkilökohtaiset motivaatiotekijät. Kaikki eivät siis sovellu yrittäjäksi. 
Creadassakin jokaisessa ryhmässä oli aina muutama henkilö, joka ei ollut vielä 
valmis omaksumaan ulkoista yrittäjyyttä ja jolla ei ollut riittävästi henkilökoh-
taisia motivaatiotekijöitä.

Valmennussuunnitelmaa laatiessani pidin tärkeänä näkökulmaa ratkaisukes-
keisyydestä. Tieto ei ole omistamista, vaan etsimistä, järjestämistä ja käsittele-
mistä. Raivola ja Vuorensyrjä (1998) myös toteavat, ettei osaaminenkaan ole tie-
toa sinänsä (knowledge), vaan aktiivista ja dynaamista tietämistä (knowing), jos-
sa tiedon sisältö ja sen soveltaminen yhtyvät. Yrittäjäkoulutuksessa ei opiskella 
tiedon itsensä vuoksi, vaan yrittäjätieto on pyrittävä sisäistämään ja sisällyttä-
mään omaan yrittäjäpersoonaan, omaan yrittäjyyteen ja omaan yritykseen. 

Tästä oivalluksesta muodostui valmennuksen konseptin ydin, jossa yrittäjyyttä 
lähestytään kahdesta eri suunnasta: tutkitaan toiminnan taustalla olevaa teoriaa, 
ja kehitellään toiminnasta omaan arkeen teoriaa. Vaikuttava yrittäjävalmennus 
edellyttää riittävän pitkäaikaista prosessia, jossa pala palalta omaksutaan ja si-
säistetään yrittämiseen liittyvät arvot, asenteet ja lainalaisuudet. Valmennukseen 
tulee sisällyttää paljon visiointia ja hiljaista tietoa, jota ei voi pakottaa aikataulun 
mukaiseen ohjelmaan. Valmennettavien tulee saada rauhassa kypsyttää ideoi-
taan ja testata niitä mahdollisuuksiensa mukaan.

Projektin toteutuksesta

Luovissa ihmisissä on vahvana sisäisen yrittäjyyden piirre. Valmennuksen kes-
keiseksi haasteeksi muodostui, miten kääntää sisäinen voima ulkoisen yrittäjyy-
den energiaksi. Valmennusryhmän kokoamisessa oli tavoitteena toiminnallisen 
verkoston synnyttäminen koko lukuvuoden kestävän valmennuksen ajaksi. Kes-
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keistä ryhmän muodostamisessa oli sen heterogeenisyys. Mukana oli aloittavia 
yrittäjiä ja jo yrittäjänä toimineita. Ryhmässä oli edustettuna kattavasti luovien 
alojen eri toimijoita. Kiinnostavan lisän ryhmään toivat luovien alojen rajapin-
noilla toimineet valmennettavat.

Alussa käytimme paljon aikaa ryhmäytymiseen ja uudenlaisen oppimisen ym-
märtämiseen. Valmennus rakentui kahdeksasta kahden, kolmen päivän lähi-
jaksosta. Valmennettavat tutustuivat tulevan lähijakson teemaan kirjallisuuden 
avulla. Lähijaksoilla alustettiin yrittäjyyteen liittyvää tietoa, jota valmennettavat 
sovelsivat treeneissä oman yrityksensä arkisiin kysymyksiin. Tietosisältöjen so-
veltamista omaan yritykseen, yrittäjyyteen, liikeideaan ja sen kirkastamiseen jat-
kettiin lähijaksojen väleissä oman henkilökohtaisen sparraajan kanssa. Ryhmän 
oppimisen kannalta koin merkittäväksi opiskelijoiden ja valmentajien välisen 
avoimen vuorovaikutuksen. Projektimuotoinen opiskelu on yhteistoiminnallista 
ja muodostaa parhaimmillaan ihmisten kesken luottamuksellisen yhteisön, jos-
sa saa luontevaa palautetta omasta ajattelustaan ja toimintatavoistaan. Tällaisen 
reflektoinnin myötä valmennettava väistämättä muokkaa aiempia käsityksiään, 
ja lopputuloksena on uuden oppiminen.

Projektin vaikuttavuudesta

Projektin vaikuttavuutta arvioitaessa keskeinen ongelma on mitattavuus. Jos mu-
kana ollut yrittäjä on aidosti oppinut jotain uutta, on mittaaminen suhteellisen 
helppoa etenkin heti valmennuksen päätyttyä. Mitä pidemmälle vaikutusten mit-
taamista lykätään, sitä vaikeampi on tietää, mitkä vaikutukset ovat nimenomaan 
tämän valmennuksen ansiota. Valmennuksen vaikutukset esimerkiksi taloudel-
liseen kasvuun ilmenevät aina suuremmalla viiveellä kuin vaikkapa teknologia-
investoinnin suorat vaikutukset liiketoimintaan. Toisaalta valmennuksen käyn-
nistämä näkymättömämpi prosessi, valmennettavan älyllisen itseohjautuvuuden 
kasvu, on kaikkein vaikeimmin mitattava asia, ja unohtuu siksi helposti.

Yrittäjävalmennuksessa testeillä ja kokeilla on vain vähän merkitystä, ja opitun 
arvioiminen ja sen soveltaminen käytäntöön jää usein yrittäjän itsensä vastuulle. 
Toki arvioinnin on oltavakin subjektiivista, koska Creadan kaltaisessa spesifioi-
dussa valmennuksessa vaikuttavuutta on aina verrattava valmennettavan henki-
lökohtaiseen osaamiseen.

Valmennuksen suoritti loppuun 78 opiskelijaa. Heistä yrittäjän ammattitutkin-
non suoritti 55 opiskelijaa ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon, valin-
naisena kansainvälistymisen johtaminen ja kehittäminen, suoritti neljä opiske-
lijaa.

Projektin aikana perustettiin 14 uutta luovan alan yritystä.

”JA SE KYLLÄ VEI MINUT AhDISTUSALUEELLE, KUN KOIN, ETTEN OSAA MITÄÄN. 
Mutta kokonaisuus toimi niin hyvin, että pääsin sieltä pois ja aloin hahmottaa 
aivan uudenlaisia työkaluja.” 

Nuutinen on ammatiltaan äidinkielenopettaja ja opetustyön ohessa hänellä on 
nuoresta asti ollut toinen maailma, jossa on kolme kivijalkaa: suomalainen kan-
sanperinne, hiljaisuus ja metsäluonnon eheyttävä vaikutus. Jo pitkään hän oli 
kerännyt ja esittänyt muun muassa suomalaisia kansansatuja ja -tarinoita, loit-
suja ja itkuvirsiä. Lopulta hän syksyllä 1997 muuramelaisessa metsässä kulkies-
saan tajusi, miten voisi sinne, tarinoiden syntysijoille, tuoda ihmiset niitä kuu-
lemaan. 
”Hankin alueen kartan ja aloin saman tien perustaa toiminimeä, Mielenkieltä, 
ja siitä se alkoi. Ompelin ihmisille esitystä varten vaatteet ja suunnittelin kuljet-
tavan reitin, ja seuraavana kesänä oli ensimmäisen Myyttisen metsäretken aika. 
Nyt haaveilen, että voisin elättää itseni kokonaan tällä työllä.”

Metsäretkellä Nuutinen on Kalevan Nainen, hyvä tietäjä, joka kertoo osallis-
tujille metsän henkien kyvystä auttaa ja ilahduttaa ihmisiä, käsitellä surua ja 
ottaa vastaan ihmisten toiveita. Tarinat muuttuvat todeksi − kyse ei ole pelkästä 
teatterista. 
”Annan itsessäni tilaa henkiselle puolelle. Olen myös näkijä ja parantaja ja näen 
ja tunnen asioita voimakkaasti. On olemassa voimakas henkinen ja näkymätön 
maailma.”

 
CREADASTA NUUTINEN sai tietää alunperin Päijät-Hämeen hyvinvointiklusterin 
kautta. 
”Sain sähköpostiviestin, että lahtelaisen hotellin kabinetissa pidetään tiedotus-
tilaisuus. Minähän menin paikalle, ja olin ainut ihminen neljän asian esittelijän 

”Creada onnistui nollaamaan 
kaiken sen, mitä olen aiemmin 
yrittäjyydestä luullut ja 
ajatellut”, sanoo Helena 
Nuutinen. 

hELENA NUUTINEN
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lisäksi”, hän nauraa. ”Ai että olin ylpeä, ja ilman muuta halusin alusta asti mu-
kaan, sillä olihan se tavattoman innostavaa.”

Eniten valmennukseen ajoi halu löytää motivaatio ja työkaluja markkinoinnin 
tehostamiseen sekä tukea erilaisista verkostoista. Sitä myös löytyi, ja Creada-
yhteyksien myötä syntyivät muun muassa Mielenkielen upouudet verkkosivut. 
Myös monipuolinen kirjalista ja lukemisen tuottamat oivallukset olivat Nuuti-
sesta aivan korvaamattoman arvokkaita. 
”Haluaisin saada oman työni kunnolla lentoon, sillä uskon siihen. Eniten haa-
veilen siitä, että löytäisin sellaisen kumppanin, joka tarvitsee tasokasta sisällön-
tuottajaa ja jolla olisi kaikki muu: ruoka-, majoitus-, kokoustila- ja myyntipalve-
lut sekä luontoa ympärillä. Voisimme yhdessä tehdä myyviä täsmätuotteita.”

NUUTISEN MIELESTÄ intensiivinen työskentely Creadan lähijaksoilla sopi hänel-
le hyvin. 
”Keskustelussa asetettiin asioita kyseenalaiseksi, eikä mikään ollut valmista. 
Olen täysin allerginen luentojen kuuntelemiselle, jossa pitää ottaa vastaan val-
miina esitettyjä asioita. Sitä ei Creada ollut, mikä oli ihanaa. Joutui ajattelemaan 
ja sai ajatella itse.”
Ajattelutyöhön osallistui koko valmennusryhmä, jossa syntyi kuin varkain hui-

kea, intensiivinen henki. ”Sitä ei tarvinnut luoda, vaan se syntyi, kun ihmiset oli-
vat niin tiiviisti tekemisissä keskenään. Kaikki osallistuivat ja tekivät yhdessä.”

Creada-työskentelyyn kuuluvia ”synnytystilanteita” Nuutinen kuitenkin ku-
vaa vaikeiksi ja jopa ahdistaviksi. 
”Lähijakson perjantaina annettiin synnytyksen aihe ja jaettiin ihmiset ryhmiin. 

Aihe oli aina ärsyttävän epämääräinen ja epäselvä. Sitten ruvettiin töihin: tar-
koitus olisi työstää sen jakson kaikista aineksista ja kaikesta luetusta ja koetusta 
tuotos, jossa on esillä kaikki se, mitä on opittu ja mitä osataan. Useimmiten syn-
tyi draamaesitys tai performanssi, mutta ennen kuin sellainen saa muodon, siinä 
täytyy aika monenlaista prosessia käydä läpi”, hän kuvailee hiljaa nauraen.

Oliko toisten liiankin haastavaa osallistua tuollaiseen harjoitukseen tai tuoda 
siihen omaa panostaan?
”Ei ehkä niinkään, kyllä kaikki heittäytyivät mukaan. Vaikeampaa oli se, että 
löydetään yhdessä neuvotellen kaikkia miellyttävä ja hyvä lopputulos. En ole 
lainkaan sosiaalinen ihminen enkä tahdo jaksaa kuunnella, kun joku pursuaa 
ja hersyilee pitkiä, polveilevia puheenvuoroja. Minulle yksi suuri haaste oli se 
sosiaalinen haaste, sillä ne olivat rankkoja rupeamia, ja olimme aika lailla ’ato-
meina’, kun lähdimme kotiin.”

 
LOPULTA OLI KUITENKIN kyse voiman, tiedon ja rohkeuden siirrosta valmennuk-
sen vetäjiltä valmennettaville. Nuutinen nauraa, että on edelleen yhteydessä 

sparraajaansa Pekka Krookiin ja kertoo hänelle, mitkä ovat oman yritysprosessin 
viimeisimmät vaiheet. 
”Ja Pekka innostuu, että no nyt, nythän se tuosta lähtee! Hän on aina hyvin ko-
hottava ja inspiroiva, mikä ehkä kuvaa myös koko Creadan ajattelua yrittäjyydes-
tä. Se ei ollut mikään tietty, valmiiksi muovattu muotti, vaan hyvin laaja-alainen, 
joka suuntaan sinkoileva ajatus. Mitään rajoja ei oikeastaan asetettu. Ja se oli 
ihan oikein, kun mukana oli niin valtavan monenlaisia ja monialaisia ihmisiä.” 

Oma halu, kiinnostus ja uskallus löytää oma tapansa tehdä ja yrittää kasvoi 
näin koko valmennuksen tärkeimmäksi tekijäksi. 
”Siellä syntyi halu heittää kaikki ilmaan, ja sen minä todella tein. Ja kyllähän 
siihen aivan loistavasti sparrattiin, että ’katso nyt vielä kerran, mitä tuosta tulisi’. 
Se pakotti liikkeeseen, lähtemään eteenpäin ja muuttamaan joitain toimintatapo-
ja, joihin olin ollut kovin kiintynyt.” 

Helena Nuutinen, 59

Asuinpaikka:  Lahti

Koulutus:  FM, logonomi, lehtori, Kalevan Nainen

Yritys:  Mielenkieli Tmi, perustettu 1997, www.mielenkieli.com
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”OLIN OLLUT YRITTÄJÄ JO KAKSI VUOTTA KANADASSA JA VIELÄ KAKSI VUOTTA  
Suomessa, mutta olin silti vielä raakile.”

Kanadan Edmontoniin 10 vuotta luokanopettajana työskennelleen Järvelinin 
oli vienyt miehen työkomennus. Piti päättää, mitä tekisi, kun opettaminen ei 
käynyt päinsä. Valinta osui kauan mielessä eläneen sisustussuunnittelun opis-
keluun. Opintojen myötä syntyi myös oma yritys.
”Yrityksen perustaminen oli äärettömän helppoa, mutta se, että olisi saanut sen 
menestymään, oli vaikeaa. Minulla ei itselläni ollut mitään yrittäjätaustaa, ja 
asiakkaita tuli suusta suuhun -menetelmällä, jos tuli, sillä en oikein osannut 
markkinoida. Tosin rakennutimme samalla talon, mikä oli toki minulle hyvä 
harjoitustyö”, Järvelin kertoo.

 
MUUTAMAN VUODEN KULUTTUA perhe palasi Suomeen, ja Järvelin oli raskaana  

– se tarkoitti parin vuoden tuumaustaukoa.
”Sitten sain sattumoisin ison keikan, joka kesti melkein vuoden. Se oli ihan 
mieletön juttu, ja oli pakko panna sitä varten yritys pystyyn. Mutta edelleen-
kään en tiennyt yrittämisestä juuri mitään. Jouduin opettelemaan monta asiaa 
kantapään kautta, mikä oli jotenkin kauhean vaikeaa”, Järvelin kuvailee nauraen. 

”Tuli tehtyä myös vähän tyhmiä virheitä ja tajusin, että hyötyisin siitä, että tietoa 
olisi enemmän.”

Lopulta sisustussuunnittelu sai jäädä. Järvelin halusi mieluummin valmentaa 
toisia suunnittelemaan tai työskentelemään itse omien ideoidensa toteuttami-
seksi.
”Niin lähdin opiskelemaan työnohjaajaksi ja perustin vielä kerran uuden firman. 
Samalla kuitenkin päätin, että nyt tehdään tämä kunnolla. Siinä vaiheessa näin 
Creadan mainoksen aivan sattumalta. Otin saman tien yhteyttä, mutta en ehtinyt 

edes infotilaisuuteen, sillä ensimmäinen lähijakso alkoi heti seuraavana päivänä. 
Menin suoraan mukaan, ja fiilis oli heti mahtava.”

 
JÄRVELININ MIELESTÄ Creadan erotti hänen aiemmin käymistään koulutuksista 
konkreettisesti asetettu maali.
”Olin tekemässä yrittäjän ammattitutkintoa kerran aikaisemmin erään toisen or-
ganisaation sisällä, mutta jätin sen kesken, koska se oli lähes pelkkiä tuskallisia 
luentoja. Minulle järjestettiin myös mentori, mutta en saanut häneltä juuri mi-
tään apua. Creadassa minulle luvattiin että pääsisin maaliin, ikään kuin muuta 
vaihtoehtoa ei olisikaan. Se tuntui hyvältä. Valmentajat olivat innostuneita ja 
sama into tarttui kurssilaisiin. Lisäksi meiltä odotettiin omien aivojen käyttöä 
alusta alkaen sekä rohkaistiin runsaasti.”

 Olennaisinta on, että koulutuksessa ei luennoida ylhäältä alaspäin, vaan ihmi-
set pannaan töihin.
”Erinomaisten valmentajien viesti meille oli, että teillä on viisautta, ja teistä 
totta kai tulee hyviä yrittäjiä. Ja että tämän lisäksi pitää lukea, lukea tosi paljon. 
Sitä vain ajatteli, että okei, ei tässä nyt tosiaan vielä hirveästi osata, mutta onhan 
tämä silti ollut myös tosi hauskaa alusta asti.”

Vaikutuksen teki myös ilmapiirin avoimuus ja se, että kaikista ideoista puhut-
tiin rohkeasti ääneen.
”Olin nähnyt esimerkkejä siitä, että yrittäjyys on sellaista, että yrittää yksin sa-
lassa jossain kehitellä liikeideoitaan, eikä missään nimessä saa kertoa kenelle-
kään. Mutta nyt oltiinkin ihan toisessa ääripäässä, ja kaikkien ideat jaettiin ja 
myllättiin yhdessä. Kaikki ujostelu ja mustasukkaisuus piti jättää pois.”

Järvelin kertoo ottaneensa yhteyttä Jari Parantaiseen luettuaan tämän kirjan 
tuotteistamisesta. Huolestuneena hän oli pohtinut, voiko kertoa muille opiskeli-
joille omasta mielestään erinomaisesta ideastaan.
”Hän sanoi, että totta kai kerrot, ja mitä pikemmin, sen parempi. Että ei ku-
kaan sen jälkeen voi sitä varastaa, kun olet sen kertonut. Silloin opin tajuamaan, 
että idea vain rikastuu, kun sitä myllätään. Ja se kyllä oli vahva tunne, että en 
koe, että kukaan Creadassa olisi vienyt toisilta mitään, kaikki ovat vain antaneet. 
Avoimuus ja luottamus oli sisäänrakennettuna siihen ryhmähenkeen.”

 
JÄRVELIN OPISKELEE yhä työnohjausta ja sanoo, että aikoo tästä eteenkinpäin 
aina opiskella jotain. Työssään hän valmentaa yritysten henkilöstöä pyrkien kai-
vamaan ihmisistä esiin heidän osaamisensa ja voimavaransa. Valmiin suunnitte-
leminen ja tarjoaminen toisille ei ole hänestä enää kiinnostava vaihtoehto.
”Käyn myös luennoimassa. Haluan pitää palettiani laajana, ja jos joku alue läh-
tee vetämään, kannattaa toki myydä sitä, mutta nyt haluan vielä katsoa, mihin 
ihmiset tarttuvat.”

”Tiesin olevani yrittäjänä 
niin surkea, että uskoin 
hyötyväni Creadasta joka 
tavalla”, naurahtaa  
Heli Järvelin. 

hELI JÄRVELIN
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Creadassa hän uskoo ihmisiä kiehtoneen juuri teorian, toiminnan ja tiimityön 
toimiva kokonaisuus. Kurssin sisältö oli koottu johdonmukaisesti ja valmentajat 
olivat asiantuntevia ja antoivat kaikkensa.
”Myös osallistujilta odotettiin aktiivisuutta ja heittäytymistä, ja esimerkiksi 

’synnytykset’ olivat aivan omaa luokkaansa, täynnä huumoria, hehkutusta ja jän-
nitystä. Mahtava kirjaluettelo taas oli täynnä erinomaisia oppaita, joita sai lukea 
oppien kartuttamiseksi.”

 Järvelinistä oli kiinnostavaa seurata, miten Creadan valmentajat tekivät työ-
tään ”omalla dna:llaan”, jolloin opiskelijat alkoivat lopulta löytää itsestään sen 
oman identiteettinsä ja dna:nsa yrittäjinä. Kun mietitään, mikä on kullekin kaik-
kein ominta, kaikki päälle liimattu putoaa pois.
”Hyvin voimakkaasti nousi pintaan myös se, että en halua tehdä omaa työtäni 
yksin, vaan haluan yhdistää siihen muiden osaamista ja tekemisen tapoja. Olen 
sopinut creadalaisten kanssa jo lukuisista eri yhteistyökuvioista ja niiden kehit-
telystä, mikä on upeaa, sillä yksin joutuisin puskemaan ihan liikaa.”

Heli Järvelin, 47

Asuinpaikka:  Helsinki

Koulutus:   luokanopettaja, draamapedagogi, sisustussuunnittelija, pian yrittäjän ammatti-

tutkinto ja työnohjaajakoulutus

Yritykset:   One Great Space, perustettu Kanadassa 2002, Suomessa 2007;  

WorkWise, perustettu 2010

 www.onegreatspace.fi, workwisella tekeillä

VERTAILUKOhDAKSI ASETTUIVAT ESIMERKIKSI JOTKIN TE-KESKUKSEN JA JALOSTAMO-
hankkeen järjestämät koulutukset. ”Jalostamossa sparrattiin yhdellä täsmäistun-
nolla, mutta se ei ole millään tavalla verrattavissa siihen tehokkaaseen ja katta-
vaan tapaan, jolla Creadassa toimittiin.”

Hoffrén osaa asettaa Creadan mittasuhteisiinsa myös alan pitkän linjan am-
mattilaisena. Hän on vuodesta 2002 toiminut yrittäjänä musiikkialan manage-
roinnin ja äänilevytuotannon saralla ja toisaalta tarjonnut pääasiassa julkiselle 
sektorille luovien alojen kehittämiseen liittyvää konsultointia ja koulutusta. Työ 
on ollut hänelle aina ennen kaikkea sisältölähtöistä. 
”Olen ymmärtänyt luovan toiminnan aina enemmän kulttuurisidonnaisena 
aika kapeassa ja jopa korkeakulttuurisessa mielessä. Tarkastelen luovaa työtä 
siis nimenomaan taiteen merkityksessä toisin kuin työ- ja elinkeino- ja opetus- 
ja kulttuuriministeriöt, jotka lähestyvät asiaa enemmän tai vähemmän teknisesti 
tai pyrkivät vain mittaamaan luovan talouden arvoa.”

MINISTERIöIDEN PAPERISET MÄÄRITELMÄT ja kategoriat ovat aina abstraktioi-
ta, jotka konkretisoituvat vain silloin, kun ihmisiä tavalla tai toisella kootaan 
yhteen, Hoffrén sanoo. Hän ei missään vaiheessa lähes kymmenen vuotta kes-
täneellä urallaan ole jakanut sitä hallintokeskustelussa paikoin esiintynyttä nä-
kemystä, että luovuus todella voitaisiin karsinoida joihinkin tiettyihin toimi-
aloihin. 
”Siinä mielessähän koko luovien alojen käsite on aivan pöljä, eikä sillä ole 
todellisuuden kanssa mitään tekemistä. Vaikka tiettyä asiaahan tässä selvästi 
halutaan jäsentää ja hahmottaa. On nähty, että immateriaalisella tuotannolla ja 
siihen liittyvillä tekijänoikeuksilla ja patenteilla olisi oikeasti uraauurtavaa ta-
loudellista merkitystä jopa kansantaloudellisessa mittakaavassa. Mutta tämä on 
tietenkin ihmisen tasolta tarkasteltuna varsin abstrakti näkemys.”

”Halusin saada Creadasta irti 
riittävän ’kovaa’ eli realistista, 
ammattitaitoista ja luovan  
alan toimintaa ymmärtävää 
sisältöä ja sparrausta”, sanoo  
Jari Hoffrén. 

JARI hOffRéN
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Ja silti esimerkiksi Creadan kaltainen koulutus osui ajankohtaansa hyvin: se 
sopi kulttuurialalla tiettyjen lainalaisuuksien mukaan toimiville pienyrittäjille 
ja sellaisiksi aikoville. 
”Eikä missään tapauksessa joukossa ollut ketään, joka ei olisi joukkoon istu-
nut, päinvastoin, tärkeämpäähän on se, että toimijat ovat todellisia ja heidän 
tilanteeseensa on helppo samastua ja heidän kanssaan voi jakaa kokemuksia ja 
näkemyksiä. Ja oli hienoa, että mukana oli kolmannen ja neljännen sektorin niin 
sanotun vapaan kentän toimijoita, jotka kuitenkin toimivat ammattimaisesti ja 
operoivat rahataloudessa. Aiemminhan, kun puhuttiin kulttuuriyrittäjyydestä, 
piti heti puhua osakeyhtiöistä ja tuloksentekotavoitteista, mutta vapaalla kentäl-
lä tuloksia mitataan useammalla valuutalla kuin vain euroilla, ja se on erittäin 
kiinnostavaa.”

 
hOffRéNIN MIELESTÄ Creadan perspektiivi yrittäjyyteen oli riittävän matalalla, 
jotta osallistujien erilaisiin tilanteisiin oli helppo samastua, ja vastaavasti raken-
taa omaa toimintaa kehittäviä sovelluksia suhteessa niihin. Tämä opintopolun, 
toisten osallistujien tekemisten ja omaan toimintaan soveltamisen dynaaminen 
yhdistelmä jäi aivan parhaista tavoitteista vain aikataulutuksessa – yhdeksän 
kuukauden raskaus ja synnytys oli hieno symbolinen ajatus, mutta todellisuu-
teen asioita ei voi suhteuttaa niin nopealla rytmillä eikä niin lyhyessä ajassa.
”Lähijaksoilla opiskeltiin aina uusia asioita, jotka piti viedä käytäntöön. Seu-
raavassa kontaktissa sitten kysyttiin, että no, miten onnistui viedä käytäntöön. 
Ja kuitenkin asiat kuten brändäys olivat luonteeltaan sellaisia, ettei reaalinen 
aika todellisuudessa mahdollistanut sitä. Eri toimijat kuitenkin hengittävät eri 
rytmissä, ja osalla prosessit kestävät paljon kauemmin. Yhdeksän kuukauden 
tiiviissä aikataulussa joutui siksi vähän ahnehtimaan arkisen todellisuuden vas-
taisesti.” 

Hoffrén korostaa, että huoli aikataulutuksesta kieli osallistujien vilpittömästä 
halusta oppia ja viedä oppimansa käytäntöön juuri niin kuin tarkoitus oli, ja 
reflektoida huolellisesti, mitä sen jälkeen tapahtuu. Koulutuksen asettama rytmi 
vain oli hieman liian nopea suhteessa ihmisten inhimillisiin kykyihin. 
”Mutta koulutuksen metodihan oli aidosti osallistava. Olen monesti miettinyt 
jälkikäteen esimerkiksi sparrausta, että miten äärimmäisen arvokas mahdolli-
suus se oli. Jos lähtisin keltaisilta sivuilta etsimään ja hankkimaan sellaista pal-
velua, niin eihän se olisi mahdollista. Sehän oli aivan huikeaa, että minun asioi-
tani vatvottiin ja niihin paneuduttiin ja kommentoitiin, ja tuli myös tylyä kom-
menttia silloin, kun pitikin. Kyse oli kaikesta muusta kuin tiedon kaadosta tai 
edes jakamisesta, vaan prosessi oli käynnissä useammalla tasolla samaan aikaan, 
ja omakohtaisuuden tunne oli hyvin ainutlaatuinen: juuri minun yritykseni sai 
siitä paljon, ja se oli arvokasta.”

Myös prosessin vahva kytkös ammattitutkintoon varmisti sen, että valmennus 
ei ollut sattumanvaraisia tai ad hoc -tyyppisiä raapaisuja, vaan kattavaa ja pää-
määrätietoista. Tässä mielessä Creada oli Hoffrénin käsityksen mukaan ensim-
mäinen laatuaan. 

hOffRéN SANOO, ETTÄ erikoisella tavalla tuntuu siltä, ettei valmennus ole vielä 
ohi. 

 ”Se on jatkanut elämäänsä, ja palailen aineistoihin silloin tällöin, joihinkin 
aika perusteellisestikin. Se on aika tuhti mappi paitsi fyysisesti, niin myös sii-
nä mielessä, mitä on jäänyt mieleen pyörimään Ja se on minusta jo aikamoinen 
merkki koulutuksen arvosta ja merkityksestä.”

Tarina ja prosessi siis jatkuvat, ja Hoffrén on myös soveltanut ja vienyt eteen-
päin joitain Creadan menetelmällisiä työkaluja, jolloin ne ovat versoneet myös 
muille luovien alojen laajalla kentällä.
”Ehdottomasti tällaista koulutusta tarvitaan ja sen jatkuvuus pitää varmistaa. 
Kollegiaalinen opiskelutapa ja ymmärrys luovien alojen erityislaadusta eli voi-
makkaasta taloudellisen tuloksen ja arvopohjan synteesistä on iskostettava vielä 
paljon syvemmälle. Tarvitaan johdonmukaista realismia, sillä yrittäjyysuskon-
non saarnoja ja nostatuksia on kuultu jo aivan liikaa.” 

Jari Hoffrén, 46

Asuinpaikka:  Säynätsalon saari Jyväskylässä 

Yritys:  Astro Amadeus, perustettu 2002 , www.astoramadeus.net
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MONEN MUUN TAVOIN hÄNKIN OLI ENSI ALKUUN hALUNNUT CREADASSA PEREhTYÄ 
ennen kaikkea yrittäjyyden käytännön lainalaisuuksiin. Hallinnollinen ulottu-
vuus oli lopulta kuitenkin suhteellisen helppo hahmottaa, ja oman osaamisen ja 
omien ideoiden jalostaminen osoittautui käytännön taitoja arvokkaammaksi. 

AUVISEN TAUSTA ON digimedian tuotemarkkinoinnissa ja tuotteiden elinkaaren 
kehittämisessä. Hän on valmistunut 1997 Jyväkylän yliopistosta digitaalisen me-
dian maisteriohjelmasta, joka sisälsi sekä viestinnän, markkinoinnin että tieto-
järjestelmätieteen opintoja. Kahden-, kolmentoista vuoden palkkatyöelämä di-
gimedian eri ulottuvuuksien parissa huipentui kolmen vuoden pestiin Nokian 
Solutions-osastolla. Sitten oli aika kokeilla jotain uutta. 

Ikkuna yrittäjyyteen avautui, kun Nokia tarjosi Auviselle vapaaehtoista eropa-
kettia. Sen turvin hän päätti ryhtyä rakentamaan käytettävyyssuunnittelun pal-
veluyritystä. Samalla heräsi kiinnostus monipuolista yrittäjyysvalmennusta koh-
taan. Creadaan osunut valinta osoittautui hedelmälliseksi, sillä lähiopetusjakson 
pitkissä keskusteluissa syntyi toisen opiskelijan kanssa idea kokonaan uudenlai-
sesta yrityksestä, musiikkitoimialan innovatiivisesta verkkopalvelusta. 
”Ajauduimme puhumaan musiikin arvoketjuista ja pohtimaan, miten sen bis-
neksen lisäarvo syntyy, ja mitä sellaista liiketoiminnan muotoa ei vielä ole, joka 

Juha Auvinen
siihen voisi kuitenkin mahtua mukaan. Ja siitä se lähti, yhteinen start up -firma, 
jota nyt kovaa vauhtia rakennamme ja jonka nimissä teimme Creadan vaatiman 
liiketoimintasuunnitelman.”

AUVISELLE CREADAN TÄRKEIN anti oli lopulta mahdollisuus muodostaa koko-
naiskuva liiketoiminnan erilaisista ulottuvuuksista. Se sai uskaltamaan, otta-
maan sen viimeisen askeleen ja nousemaan yrittäjyyden korkean kynnyksen yli. 
”Kaikilla yrittäjyyttä suunnittelevilla on huoli toimeentulosta, ja siksi pitää op-
pia myös laskemaan oikeilla numeroilla. Tässäkin Creada osasi auttaa, sillä mu-
kana oli paljon käytännönläheistä kannustamista, sellaista sparrausta tekemisen 
nimissä, jolla haluttiin potkia kunkin omaa juttua eteenpäin. Ja silti prosessi oli 
ihmisläheinen ja keskusteleva, mikä sopi luoville ihmisille hyvin.” 

Juuri keskustelu hyvin erilaisia toimialoja edustavien ihmisten kanssa oli hyö-
dyllistä. Vaikka ei tuntisi toisen konseptia, voi siihen aina tarjota potentiaalisen 
asiakkaan näkökulman: mitä toivoisin tuollaiselta palvelulta, miten sen pitäisi 
minun mielestäni toimia?
”Yhteinen nimittäjä on kuitenkin se, että työn tekeminen lähtee luovuudesta tai 
luovasta ajattelusta, ikään kuin henkisen työn ympäristöstä. Samalla joukko oli 
hyvin heterogeeninen: luovuus ei tarkoittanut vain taidetta, vaan se oli laajen-
nettu kaikkiin luoviin toimialoihin, mikä teki porukasta paljon värikkäämmän. 
Sellaisessa ympäristössä syntyy positiivista, luovaa pöhinää.”

AUVINEN PAINOTTAA, ETTÄ ryhmässä, jonka jäsenet lähtökohtaisesti ovat saman-
henkisiä ja samassa tilanteessa ja jotka oppivat tuntemaan toisensa sekä lähi-
päivinä että solutapaamisten myötä, oppii väistämättä käytännön yrittäjyystaito-
ja, kuten verkostoitumista ja toimialansa monipuolista hahmottamista. 
”Ja sitten mukana oli kuitenkin myös sparraus- ja kouluttajaorganisaatio, joka 
huolehti siitä, että prosessi etenee. Silloin käy tiivistahtista dialogia eri ihmisten 
kesken ja monella tasolla yhtä aikaa, mikä toimii hyvin.”

Tuloksena oli, että yrittäjyyden herättämät ennakko-odotukset alkoivat hälvetä 
ja saattoi keskittyä siihen, miten liiketoiminnallinen kannattavuus syntyy. Ar-
vokasta oli myös se, että koulutuksessa oli päätepiste, johon tähdättiin ja maali, 
johon pelattiin, vaikka yrittäjätutkinto ei hänestä yliopiston käyneelle ihmiselle 
niin valtavasti merkitsekään.
”Sitä jäin kuitenkin kaipaamaan, että olisimme saaneet valmennusta ja neuvoja 
liittyen yritysrahoituksen hakemiseen: mistä ja miten voi esimerkiksi hakea Ven-
ture Capital -rahoitusta, miten neuvotella riskirahoittajien kanssa ja miten löytää 
molempia tyydyttäviä tuloksia yritysrahoituksen suunnittelussa. Nyt painotus 
oli enimmäkseen tulorahoituksessa eli siinä oletuksessa, että yritys saa tulonsa 
laskuttamalla asiakkaita.”

”Nopeasti tajusin, miten suuri 
merkitys oli sillä, että eri alojen 
yrittäjät kokoontuvat yhteen 
samaan paikkaan, ja kaikki ovat 
omanlaisiaan pienyrittäjiä. Oli 
tärkeä motivaattori, että olimme 
kaikki luovien alojen tekijöitä, ja 
että luovuus oli ymmärretty niin 
laajasti”, kuvailee Juha Auvinen 
Creadan ryhmätyöskentelyn 
mukaansatempaavuutta. 

JUhA AUVINEN
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Oli kuitenkin ehdottomasti hyödyllistä, että osallistujien kesken puhuttiin 
muustakin kuin vain yrittämisestä, Auvinen sanoo. 
”Meistä monet olivat elämässään risteyskohdassa ja ottamassa yrittäjyyden ohel-
la muitakin uusia askeleita työ- ja perhe-elämässään. Monet olivat myös juuri sii-
nä iässä, että on käynnissä jonkinlainen elämänvaihemurros, jossa vaikka syntyy 
lapsia ja elämää järjestellään uudestaan. Siksi pohdimme, onko meillä jotain yh-
teistä, onko ollut jotain työntäviä tekijöitä, jotka ovat johtaneet juuri tähän kou-
lutukseen, ja mikä on niiden muutostekijöiden summa. Olisiko niilläkin jotain 
yhteistä, eikä kyse olisikaan vain yhden ihmisen omista, erillisistä päätöksistä?”

Juha Auvinen, 40

Asuinpaikka:  Helsinki

Koulutus:  Filosofian maisteri, Jyväskylän Yliopisto

Yrityksen perustamisvuosi: 2010

”Valmennuksen muoto ja 
seminaaripohjainen työskentely 
tuntui hyvin tutulta ja kotoisalta, 
sillä juuri samalla tavalla me 
opiskelimme Brightonissa”,  
sanoo Kira Sjöberg. 

”CREADASSAhAN LUOVUUTTA OLI LÄhESTYTTY hYVIN LUOVASTI, MUTTA IhMISTEN 
kemiat yhdistyivät hyvin, ja ryhmän keskinäinen vertaistuki oli hyvin oleellista. 
Oli ehdoton vahvuus, että koulutus yhdisti niin monta eri ikäryhmää ja erilaisia 
uria ja kokemuksia.”

Sjöberg on elänyt seitsemän vuotta Iso-Britanniassa, jonne hän matkusti 20-vuo-
tiaana opiskelemaan taidehistoriaa.
”Tiedekunta oli lähinnä täkäläistä valtiotieteellistä, ja opintojen sisältö mel-
koisen erilaista kuin taidehistorian opiskelu Suomessa. Kyse oli pikemmin sen 
tutkimisesta, miten taide toimii yhteiskunnassa visuaalisena tarinankerrontana. 
Minua alkoi opintojen myötä kiinnostaa, miten taiteen arvo muodostuu ja mistä 
se koostuu − miksi yksi teos on tärkeämpi kuin toinen. Päädyin tekemään töitä 
taidemarkkinoille ja vetämään projekteja muun muassa Christiesille. Siinä maa-
ilmassa elitismi oli hyvin voimakkaasti läsnä, eikä se kohdannut niiden pohdin-
tojen kanssa, joihin opinnot olivat minua johdattaneet”, Sjöberg kuvailee.

Hän halusi löytää elitismille vaihtoehtoja ja perusti vuonna 2006 ArtShort Cut 
-nimisen yrityksen. Se pyrkii nimensä mukaisesti etsimään oikoteitä taiteeseen ja 
mahdollistamaan useampien ihmisten ja tekijöiden suhteen siihen.
”Pohja-ajatus oli, ettei ihmisellä tarvitsisi olla esim. 10 000 euroa pankkitilillä, 
jotta hän voisi ostaa taidetta. Taide ja sen maailma myös kiinnostavat ihmisiä, 
mutta he eivät oikein tiedä, miten sitä lähestyisivät. Halusin myös keskittyä sii-
hen, minkä takia taidetta tehdään, ja miksi varsinkin nuoremmat taiteilijat itse 
hyötyivät niin vähän taiteensa arvonmuodostuksesta. Tavoitteena oli siis myös 
tarjota heille työkaluja toimia itse yrittäjinä.”

 
LOPPUVUODESTA 2007 SJöbERg palasi Suomeen ja on siitä pitäen työskennellyt 
sivutoimisesti taidealan konsulttina.

KIRA SJöbERg
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”Olen aina ‘kironnut’ sanaa yrittäjä yrittäjäperhetaustani tähden enkä ole ha-
lunnut ryhtyä sellaiseksi. Vuoden 2009 syksyyn mennessä firmani oli kuitenkin 
tullut kokeilevassa rakennusvaiheessaan siihen pisteeseen, että lähden joko kas-
vattamaan sitä tai sitten lopetan ja siirryn jonnekin aivan muualle. Juuri silloin 
tapasin sattumalta Uiton Markun, joka suositteli Creadaa. Annoin itselleni vuo-
den verran aikaa:  jos Creadan myötä ei avaudu toimeentuloa, ja jos en pysty sel-
keästi näkemään, että jatkaminen näyttää järkevältä, lopetan ja sanon, että se oli 
äärimmäisen opettava kokemus, mutta nyt siirrän tietoni ja taitoni muuhun.”

Sjöbergille oli tärkeää oppia näkemään, missä vaiheessa oma yritystoiminta oli 
suhteessa siihen, mitä muut ovat tehneet, ja mitä uusia välineitä yrityksen ra-
kentamiseen voisi omaksua. Tämän tarkastelun perusteella hän toivoi voivansa 
kehittää liiketoimintaansa niin, että se kannattaisi kunnolla. Toiveet täyttyivät, 
sillä aivan yllättäen hän löysin koulutusryhmästä itselleen yhtiökumppanin.
”Olemme nyt perustaneet osakeyhtiön ja olemme valloittamassa maailmaa”, 
Sjöberg nauraa vähintään puoliksi tosissaan.  ”Oma dead lineni on siirtynyt vuo-
della eteenpäin, ja nyt juuri on hirveästi töitä ja säätämistä, että saadaan homma 
toimimaan. Olemme kumpikin tuoneet oman osaamisemme yhteiseen koriin, ja 
siirtyneet samalla taidealalta visuaalisen kulttuurin saralle.”

 
JOS SIIS CREADA osoittautui inspiroivaksi, mitä se teki toisin?
”Creadan voima on ihmisissä. Se ei pelännyt tuoda ihmisiä yhteen eikä rakenta-
nut mitään rajoja siihen, kuka tai ketkä voivat toimia yhdessä. Perusta oli vahva, 
ja nämä erilaiset ihmiset heitettiin siihen ja se oli sitten heistä itsestään kiinni, 
miten he hyödyntävät ja soveltavat oppimaansa.”
”Mukana oli monipuolisesti eri aloilta sellaisia ihmisiä, jotka olivat hyvin moti-
voituneita rakentamaan liiketoimintaa omista lähtökohdistaan, ja se oli kiinnos-
tavaa, koska olen itse työskennellyt hyvin erikokoisissa yrityksissä ja yhteisöissä 
ja ollut aina hyvin utelias tarkastelemaan sitä, miten liiketoimintaa ja sen raken-
teita luodaan.”

Toisaalta ryhmä pienentyi valmennuksen aikana, ja Sjöberg koki, että jäljelle 
jäivät ne, jotka olivat vakavissaan ja motivoituneita rakentamaan yrittäjyyttään 
toden teolla. He myös antoivat opiskelulle aikaa oman yrityksensä puitteissa.
”Meidän ryhmässä olivat edustettuina ainakin musiikki, yhteiskuntavastuutyö, 
kukkakauppa, artesaani design, av-ala ja kuvataide. Ihan kaikkien niiden koh-
dalla, jotka olivat alussa mukana, en ehkä puhuisi luovan talouden toiminnasta, 
ja ehkä joukossa oli myös epätasaisuutta ja tiettyä yhteismitattomuutta − ääneen 
pääsivät helpoimmin ne, joilla oli vahva, ulospäin suuntautunut käsitys omista 
ideoistaan ja niiden toteuttamiskelpoisuudesta.”

Joka tapauksessa oli jännittävää nähdä, miten eri vaiheessa jo paljon pidem-
pään yrittäneet tai eri-ikäiset ihmiset olivat liiketoiminnan uusien toimintamal-

lien omaksumisessa, ja miten he olivat hyödyntäneet esimerkiksi verkostoitu-
mista. Omat näkökulmat tai työskentelytavat eivät sen jälkeen enää vaikuttaneet-
kaan itsestäänselvyyksiltä. 

  
SJöbERg SANOO, ETTÄ hänen itseluottamuksensa kasvoi, kun hän havaitsi, ettei 
oman yrityksen kehittäminen olekaan niin alkuvaiheessa kuin oli kuvitellut. Nyt 
on tärkeää jäsentää kokonaisuutta yhä syvemmin ja uskoa siihen, että oma kon-
septi on hyvä ja uskottava.
”Haluan viestittää myös ulospäin, että uskokaa kaikki tähän. Tämä puoli vahvis-
tui selvästi Creada-vuoden aikana, ja sehän on oikeastaan kaikkein tärkeintä. Ja 
toki itsessään näki ominaisuuksia esimerkiksi johtajuudessa, joita pitää edelleen 
kehittää tai joissa onkin jo itse asiassa aika hyvä. Olen myös oppinut, että kaikki 
muutkin voivat olla yrittämisessään ihan yhtä hämmentyneitä kuin itsekin on, 
mutta että apua voi pyytää. Ja nyt osaan paljon perusteellisemmin ja aiempaa 
laajemmin miettiä ja analysoida omaa tilannettani.”

Kira Sjöberg, 32

Asuinpaikka:  Helsinki

Koulutus:  Master of Arts

Yritys:  ArtShortCut Oy, perustettu ensi kerran 2006, oy vuodesta 2010 

 www.ArtShortCut.com
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Samuli Laiho
LAIhO LUONNEhTII Creadan valmennusmuotoa kiinnostavaksi ja loogiselle poh-
jalle rakennetuksi − asiat tapahtuivat oikeassa järjestyksessä.
”Itseohjautuvuus oli hyvin tärkeää, ja se, että ryhmät oli rakennettu niin, että 
uusia ideoita alkoi versoa. Intensiiviset viikonvaihteet vaativat, että kaikki heit-
täytyvät, mikä sopi minulle, sillä olen yleensä ollut sellainen, että jos lähden 
johonkin mukaan, lähden täysillä.”

Koska valmentajat olivat itse yrittäjiä, heidän tarjoamansa näkökulmat olivat 
myös realistisia ja käytännönläheisiä. 
”Olen pyörinyt yrittäjien kanssa koko ikäni, ja asiat, joita olen havainnut, ovat 
olleet hyvin samantyyppisiä. Paperiviisauttahan kokonaisuudessa ei niin paljon 
ollutkaan, mikä on ehkä ihan hyväkin, sillä lopultahan yrittäminen on hyvin 
yksinkertaista ja pragmaattista.”

Taiteilijayrittäjälle oli kuitenkin yllätys, mitä kaikkea kaupallinen koulutus voi 
pitää sisällään. 
”Oli suuri oivallus, kun ryhdyin tutkimaan kirjoja oppimisesta ja dialogista, asi-
oista, joita olin pitänyt enemmänkin psykologian puolelle kuuluvina. En olisi 
muutama vuosi sitten lainkaan kiinnittänyt sellaisiin huomiota, ja nyt ahmin 
useamman teoksen. Se oli elähdyttävä kokemus, ja uskon, että sen kirjallisuuden 
lukeminen jatkuu edelleen, sillä siinä on paljon uusia ja hedelmällisiä tulokul-
mia taiteilijalle ja tuottajalle.”

LAIhO TOIVOISI, että hänen oman alansa tekijöistä useampi uskaltautuisi heittäy-
tymään luovaan yritysvalmennukseen ja yrittäjyyteen. 
”Näköalat musiikin tekemiseen ammattina ovat muuttuneet, se leivän saami-
nen ei enää ole niin yksinkertaista kuin 10 vuotta sitten, ja olisi toivottavaa, 
että ihmiset lähtisivät rohkeammin hakemaan mahdollisuuksia työllistää itse-
ään. Vähän liian usein odotetaan, että se työ vain tulee kohdalle. Toki suurin 
askel on nimenomaan se yrittäjäksi ryhtyminen, se vaatii sen suurimman roh-
keuden.”

Taidealan yrittäjyyttä pitää siis Laihon mielestä tukea ja taiteilijoihin kannattaa 
sijoittaa, sillä se on pääomaa, joka saattaa osoittautua hyvin arvokkaaksi. 
”Siksi täälläkin pitää panostaa enemmän, kuten esimerkiksi Ruotsissa, sillä ka-
pasiteettia kyllä on.”

Pitäisikö panostamisen nimissä tarjota myös fokusoidumpaa valmennusta juu-
ri tietyn alan osaajille?
”Ei ehkä niinkään, sillä pointti on juuri se, että mukana on keskenään eri alojen 
ihmisiä, jolloin tapahtuu sitä ristipölytystä ja syntyy uudenlaisia osaajia ja tiime-
jä. Uusi suuntahan on se, että muodostuu pieniä, erikoistuneita ryhmiä, joissa on 
mukana sekä markkinoinnillinen, viestinnällinen että taiteellinen osaaminen, ja 
vaikka vielä insinööripuolikin, juuri vähän niin kuin Aalto-yliopistossakin halu-

”Halusin saada tietoa siitä, miten 
kaupallisen musiikin alueella 
toimivat ihmiset ajattelevat, 
kun siirrytään kovemmille 
pelikentille”, kuvailee muusikko, 
tuottaja ja säveltäjä Samuli 
Laiho motivaatiotaan pyrkiä 
yrittäjävalmennukseen vielä 
kuuden vuoden yrittäjäkokemuksen 
jälkeenkin. 

”OLEN PERUSTANUT OMAN OSAKEYhTIöN ENNEN KAIKKEA SIKSI, ETTÄ VOISIN SEN 
nimissä kustantaa omia laulujani ja ohjata siihen riittävän suuret tekijänoike-
uskorvaukset. Sittemmin olen käynyt läpi monia eri reittejä ja ajautunut viime 
aikoina myös kansainvälisiin kuvioihin. Silloin olen huomannut, että minulta 
itse asiassa puuttuu vielä aika paljon puhtaasti kaupallisen musiikkimaailman 
osaamista.”

Laiho sanoo toimineensa yrittäjänä hyvin vaistonvaraisesti, kyse ei ehkä ole 
ollut niinkään tiukasta liiketoiminnasta kuin oman luovan työn mahdollistami-
sesta. Jossain vaiheessa on alkanut tuntua siltä, että aika on muuttumassa, ja yhä 
useammat taiteilijat ja muusikot ovat ryhtyneet laskuttamaan toisiaan ja toimi-
maan yrittäjyyden pelisäännöillä. 
”Siinäkin mielessä yrittäjyys on siis ollut luontevaa, että sillä tavoin näissä 
kuvioissa nykyisin pyöritään. Mutta tietenkin toivoin Creadalta yrittäjyyteen 
myös lisäpotkua ja kokonaan uusia ulottuvuuksia, ja niitähän sieltä sitten myös 
löytyi.”

Tämä viittaa ennen kaikkea toisen creadalaisen kanssa innovoituun uuteen, 
musiikkibisnestä ja tietoteknologiaa toisiinsa kytkevään liikeideaan, jota ei il-
man valmennusryhmän intensiivistä vuorovaikutusta olisi syntynyt. 
”On avautunut uusia näköaloja, ja olemme pystyneet käyttämään hyväksi tois-
temme ideoita ja kehittämään jotain, jolle aika on kypsä juuri nyt. Ja sehän on 
parasta, mitä tällaisessa koulutuksessa voi tapahtua.”

SAMULI LAIhO
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taan saada aikaan. Tarvitaan ennakkoluulottomia, pieniä tuotantoyksiköitä, jotka 
työskentelevät ja ideoivat ketterästi ja vailla hierarkioita.”

Samuli Laiho, 40

Asuinpaikka:  Helsinki

Koulutus:  teatteritaiteen maisteri

Yritys:  Samuli Laiho Publishing, perustettu 2003

”Olen elänyt tanssia ja musiikkia 
lapsesta asti”, Minna Karttunen 
huudahtaa. 

”YLIOPISTOSSA SEN PAINOI TAKA-ALALLE, ETTÄ EI SE NYT VOI OLLA SE JUTTU, VAAN 
nyt tehdään tiedettä. Mutta eihän se ole niin mennyt, vaan oma luonto on nous-
sut esiin, sellainen tekemisen, liikkumisen ja ilmaisun ihminen.”

Ennen Creadaa Karttusen monipuolinen työ tanssin ja esittävän taiteen parissa 
ei kuitenkaan ollut vielä liiketoimintaa, vaan ehkä enemmänkin elämänkokoinen 
asia, joka kulki mukana kaikessa − ja muuttui sitten väistämättä yrittämiseksi.
”Se tuntui lopulta ainoalta vaihtoehdolta, sillä ei minusta tavallista työnteki-
jää koskaan tule, sitäkin on nimittäin kokeiltu”, Karttunen nauraa. ”Creadassa 
sain huomata, ettei tämä ole poikkeuksellista, vaan hyvin moni ihminen kokee 
samoin. Halusin kuitenkin saada viimeisen varmistuksen, toimisiko yrittäjyys 
minulle kunnolla, ja jos olisi todettu, että ei, olisin voinut perääntyä työssäkäyn-
tiin. Olisi ollut helpompi palata kun olisi tiennyt, ettei se toinen vaihtoehto toi-
misikaan.”

CREADAN KÄYTYÄÄN KARTTUNEN vakuuttaa, että kun kotiympyröistä pienten las-
ten kanssa irtaantuu, on oman firman pyörittäminen ainoa vaihtoehto.
”Valmennus taisi tulla sopivaan saumaan, kun näitä asioita oli vuosikausia 
miettinyt: luonut teoksia ja toiminut tuottajana niissä ja myös muiden tanssiryh-
mien töissä. Varmuus kasvoi, ja tietämys siitä, mitä pitää yrittäjänä osata, ja ettei 
se lopulta niin valtavan ihmeellistä olekaan, kunhan vain on se oma idea ja tahto 
tehdä. Mutta ei minusta toisaalta 25-vuotiaana olisi tähän touhuun ollut, vaan 
vasta nyt, kun ne omat ideat ja ajatukset ovat riittävän kauan kypsyneet.”

Karttunen ei halua pelkästään tuottaa, vaan toteuttaa myös sisäistä tarvettaan 
luoda itse.
”Sitä ei voi sivuuttaa, ja se on rakennettu meidän liiketoiminnan ideaan, se on 
kaiken suola: esittävän taiteen teokset, joissa minulla liikkeeseen yhdistyy myös 

MINNA KARTTUNEN
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ääni − musiikki ja laulu. Mutta tämä on vaatinut sen oivalluksen, että ei tarvitse 
mennä vain siihen tuottajan rooliin, vaan voi toteuttaa myös omaa taiteellista 
kunnianhimoaan. En ehkä olisi saanut vahvistusta tälle jollain tavanomaisella 
yrittäjäkurssilla, jolla ei olisi lainkaan ymmärretty luovan tekemisen moninai-
suutta.”

Kun Karttunen sanoo ”me”, hän viittaa pitkäaikaiseen ja läheiseen yhteistyö-
kumppaniinsa, tanssija-koreografi-tanssinopettaja Jyrki Haapalaan. Hänen kans-
sa Karttunen Creadassa rakensi ja kehitti yhteistä yritysideaa, jonka tavoitteena 
on ottaa tanssi haltuun kokonaisvaltaisesti.
”On valtava määrä oppilaitoksista valmistuneita tekijöitä, joilla ei ole mitään kä-
sitystä siitä, miten he saisivat mahtavan ideansa näkyviin ja esitettäväksi niin, että 
teosta katsomaan myös tulisi ihmisiä. Tätä tuotannon kokonaisprosessia me halu-
amme opettaa ja sparrata, ja sillä työllä rahoitamme oman taiteellisen työmme.”

KARTTUNEN KIITTÄÄ CREADAA verkottumisesta. ”Jos on viisi erilaista ihmistä yh-
dessä, se antaa paljon enemmän kuin yksinään pähkäily. En olisi silti uskonut, 
miten paljon siitä on hyötyä, kun sitten kuitenkin puhutaan yhteistä kieltä, vaik-
ka katsotaan asioita eri kanteilta. Creadassa myös kaikki olivat jo tehneet jotain, 
siellä kukaan ei ollut liian nuori tai kokematon, vaan ihmisillä oli jo paljon nä-
kemystä ja paljon annettavaa. Yrittämisen peruspalikat käsiteltiin, mutta ne suo-
datettiin ihmisten omien ajatusten ja tekemisten kautta, ja toiset saattoivat sanoa, 
että tämä ja tämä ei sitten muuten toimi.”

Yrittäjyyttä tai tekijyyttä ei myöskään pyritty hahmottamaan tavalla, joka olisi 
korostanut joitakin ominaisuuksia ja hyljeksinyt toisia. Sen sijaan ihmisiä kan-
nustettiin vilpittömästi, vaikka toisilla oli yrittämisestä paljon enemmän koke-
musta kuin toisilla. 
”Myöskään Helsinki vastaan muu Suomi -asetelmaa ei syntynyt, vaan valmen-
nuksessa sai päinvastoin vihiä siitä, miten muualla Suomessa tehdään, ja millai-
nen toimintaympäristö siellä on.”

CREADA LOI UUTTA ja ajatteli toisin, ja juuri sitä yrittäjyyden edistämiseen Kart-
tusen mielestä eniten kaivataan. ”Jos halutaan innovoida ja keksiä uusia ideoita 
ja päästä eteenpäin, pitää voida nähdä taide ja kulttuuri myös bisneksenä. Mutta 
silloin tarvitaan taho, joka antaa siihen kaikkensa ja kerää erilaiset tekijät yhteen, 
sillä vain siten syntyvät ne parhaat oivallukset. Yliopiston luennoilla kuulee 
pelkkää luovuusjargonia, mutta Creadassa luovuuteen tartuttiin ja luotiin sille 
juuret siihen maaperään, jonka ihmiset itse muodostavat.”

Mikä Karttusen omassa prosessissa sitten oli arvokkainta tai hienointa?
”Ehkä se, että sai johtotähden, jota kohti kulkea, ja ettei se katoa, vaan sen näkee 
kirkkaasti. Omalla haaveella on muoto ja hahmo. Ja oli erittäin hyvä, että proses-

sissa oli selkeä maali, ja että kaikki piti pusertaa siihen valmiiksi, vaikka sitten 
lievässä paniikissa. Tutkintotilanne oli kaiken vääntämisen jälkeen uskomatto-
man vapautunut ja palkitseva kokemus.”

Minna Karttunen, 42 

Asuinpaikka:  Helsinki

Koulutus:  FM, Joensuun yliopisto, kulttuurimaantiede 1995

Yritys:  pienten tytärten hieman kasvettua 2012/2013
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Nimi Yritys Toimiala www puh. email

   Pekka Pekkala Fugu Media Oy
Media-alan konsultointi ja strateginen suunnittelu. 
Digitaalisen sisällön, viestinnän ja markkinoinnin 
suunnittelu ja toteutus

www.fugu.fi 040 179 1419 pekka.pekkala@gmail.com

   Aino Roivainen Delirium Music Works Oy, Tilipalvelu AinoR Musiikin julkaisu, artistivälitys, tilausmusiikki, 
TV- ja radiotuotanto, luovien alojen yritysten kirjanpito www.dmw.fi 050 548 2465 aino.roivainen@kolumbus.fi; 

aino@dmw.fi

   Ilkka Halminen Interior Art Sisustustaulut, Led-valoteokset ja reliefit www.ilkkatapani.fi 044 275 5366 info@ilkkatapani.fi

   Timo Tanskanen Luovon Paja / Merenhelmi Design, Hailuodon Haiku Oy käsityöt, ravintola- ja matkailupalvelut www.merenhelmi.fi 040 564 4012 klaffi69@yahoo.com

   Marko Vuoriheimo ja  
   Maria Stenros Signmark Productions Oy Tulevaisuuden sisällöt www.signmarkproductions.com 045 677 3642 nuppu@signmarkproductions.com  

marko@signmarkproductions.com 

   Kati Heikinheimo Eventdeco Yritys- ja asiakastilaisuuksien visuaalisen ilmeen ja 
somistuksen suunnittelu ja toteutus www.eventdeco.fi 040 513 3747 kati@eventdeco.fi

   Aleksi Manninen Aleksi Manninen Design Tmi Graafisen suunnittelun toimisto www.aleksimanninen.com 050 567 6035 am@aleksimanninen.com

   Sisko Vähämäki Järvi-Suomen Mediataito Esittäviä taiteita palveleva toiminta 
(mediakasvatus, videokuvaus ja editointi, valokuvaus) www.elisanet.fi/js.mediataito 050 596 7050 js.mediataito@tintti.net

   Klaus Matilainen Tapahtumatuotanto Feeniks Oy Tapahtumatuotanto ja -markkinointi www.feeniks.com 0400 602 191 klaus@feeniks.com

   Aija-Leena Lääperi Keraija keramiikkaa Aija-Leena Lääperi Käyttökeramiikkaa, keramiset reliefit www.keraija.com 040 846 7737 aijaleena.laaperi@keraija.com

   Helena Nuutinen Mielenkieli Tmi Ohjelma-, koulutus- ja hyvinvointipalvelut www.mielenkieli.com 050 301 6400 helena.nuutinen@mielenkieli.com

   Sirpa Eloranta EloQ Design-laukut käsinpainetusta denimistä, 
kierrätysmateriaaleista ja nahasta www.EloQ.fi 040 547 3236 sirpaeloranta@eloq.fi

   Tiina Ripatti Sign & Language Tmi Viestintäteknologia www.signandlanguage.fi 040 565 9805 tiina@signandlanguage.fi 

   Mika Määttä Suomen Koti-isännöinti Oy Isännöintitoiminta www.koti-isannointi.fi 040 963 2322 posti@koti-isannointi.fi

   Niina Nurminen ArtSense Oy Taidelähtöiset koulutus- ja kehittämispalvelut www.artsense.fi 050 327 6603 niina.nurminen@artsense.fi

   Tuula Kollanen ja 
   Pertti Saarinen Mobile Care and Safety Oy Hyvinvointiteknologia www.mobilecands.com 

 www.apunappi.fi 045 273 8454 tuula.kollanen@mobilecands.com

   Heli Järvelin WorkWise Henkilöstövalmennus ja työnohjaus 040 868 1851 heli.jarvelin@kolumbus.fi

   Eija Limnell Fleuriste Oy Kahvia ja kukkia www.fleuriste.fi 0400 519745 eija@fleuriste.fi

   Mariaana Nelimarkka Tmi Mariaana Nelimarkka Viestintä, ruoka-, juoma- ja matkailuaiheinen 
journalistiikka 050 548 9999 mariaana.nelimarkka@gmail.com

   Maria Hyökyvaara Pitkäkosken Lenkkiteatteri ry Esittävä taide, kulttuuri ja liikunta www.lenkkiteatteri.fi 040 7244 003 maria.hyokyvaara@lenkkiteatteri.fi

   Pasi Kärkkäinen Mekanismi Oy Mainostoimisto www.mekanismi.fi 045 110 6838 pasi@mekanismi.fi

   Kira Sjöberg ArtShortCut Oy           
Art Film Media Oy

Visuaalisen kulttuurin asiantuntija-, managerointi- ja 
tuotantoyritys, videotaiteen kansainvälinen agentuuri www.artshortcut.com 040 770 7781 kira@artshortcut.com

   Anitta Niskanen Yellow Clothes Tmi Vaatealan vähittäis- ja tukkukauppa www.yellowclothes.fi 0400 718 800 anitta@yellowclothes.fi

   Lotta Kuusisto Musiikkiteatteri Kapsäkki Musiikkiteatteri ja ohjelmapalvelut www.kapsakki.fi 09 260 0907 info@kapsakki.fi

   Kaisa Kaanela Valokuvaaja Kaisa Kaanela Valokuvauspalvelut 044 252 3006 kaisa.kaanela@welho.com

   Johanna Soilu Fashion Unit Oy Muotitoimisto, tapahtumatuotanto-, tyyli- ja 
mallikoulupalvelut www.fashionunit.fi 040 579 2231 johanna@fashionunit.fi

   Anssi Korhonen JesterFilms Mainos- ja kuvaustuotanto, musiikkivideot, yritysvideot www.jesterfilms.fi 040 591 9039 anssi.korhonen@jesterfilms.fi

   Taina Laitinen Kuopio Festivals ry, Maatalousyhtymä Laitinen H ja T Tapahtumatuotanto ja -markkinointi www.kipinatapahtumat.fi 040 510 7326 laitinen.taina@gmail.com;  
taina.laitinen@kuopiofestivals.fi
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”En todellakaan aikonut  
ryhtyä yrittäjäksi”,  
Nuppu Stenros parkaisee. 

”ISÄNI ON YKSITYISYRITTÄJÄ, JA OLEN KATSONUT VIERESTÄ KOKO ELÄMÄNI, MITEN 
paljon se stressaa ja syö aikaa. Olen aina ajatellut, että pitää olla jotain helpom-
paakin.”

Helpompaa tarinaa ei kuitenkaan ole ollut tarjolla, vaan Stenros on kuin onkin 
nyt oman yrityksensä toimitusjohtaja. Puurrettuaan pitkään freelance-toimitta-
jana ja -juontajana etenkin television puolella ja opiskeltuaan esittävän taiteen 
tuottajaksi Stenros on työskennellyt yhdessä kuuron rap-artistin Signmarkin eli 
Marko Vuoriheimon kanssa. Parivaljakko kävi myös Creadan yhdessä. Alunperin 
toiminimenä käynnistynyt työ on kantanut hedelmää, ja Signmark Productions 
perustettiin osakeyhtiönä joulukuussa 2009. Freelanceriys on taakse jäänyttä elä-
mää.

ON KUITENKIN SATTUMIEN summa, että Stenros ja Vuoriheimo päätyivät Crea-
daan. Siihen tarvittiin Pekka Krookia, Digesin toimitusjohtajaa ja Creadan spar-
raajaa, joka oli aiemmin tehnyt av-alan yhteistyötä Kuurojen liiton kanssa. Sten-
ros ja Vuoriheimo ottivat häneen yhteyttä tiedustellakseen, olisiko vastaavia 
työmahdollisuuksia vielä olemassa, ja löysivätkin itsensä yrityskonsultointita-
paamisesta. Sen päätteeksi Krook suositteli Creadaa kunnianhimoisille tekijöille. 
Valmennus kypsytti ajatukset yrittäjyyteen.
”Näen nyt, että yritys oli se puuttuva rakenne, jonka tarvitsimme sen meidän 
unelman ympärille, jotta sen toteuttamisessa olisi mitään järkeä. Meillä oli hir-
veästi energiaa ja ideoita ja kova halu tehdä, mutta vasta Creada mahdollisti sen, 
että luova toiminta sai ympärilleen ne oleelliset rakenteet, joiden avulla pys-
tymme markkinoimaan ja myymään sen eteenpäin. Ja oli ihanaa, ettei kukaan 
halunnut tappaa sitä meidän luovaa ideaa, kuten joissain aiemmissa yrittäjyys-
valmennuksissa.”

Tämä onkin Stenrosin mielestä yksi merkittävä ero Creadan ja tavanomaisten 
yrittäjäkoulutusten välillä. Yrittäjyyttä tarkastellaan liian usein yksipuolisesti ja 
mekanistisesti; ansaintalogiikka ja rakenne on valmiiksi määritetty, ja siihen on 
mahduttava. 
”Creadassa koin, että tulokulma oli oppiminen, ja kaikilla oli se oma oppimis-
polku, joka heidän piti löytää, jotta pääsisi tavoitteeseensa.”

STENROS PITI SIITÄ, että lähikoulutuspäivät olivat erillisiä rupeamia, joihin piti 
matkustaa ja joiden vuoksi elämää piti järjestellä. 
”Se paransi motivaatiota, ja silloin myös oppimisen intensiteetti oli paljon suu-
rempaa. Ja oli upeaa, ettei sinä aikana tarvinnut tai voinut huolehtia mistään 
muusta. Olihan se ekstriimiä, mutta niin on yrittäminenkin, ja jos ei ole sellai-
seen valmis, voi jäädä palkkatöihin. Hyppy yrittäjyyteen vaatii järjettömän mää-
rän rohkeutta, ja mielestäni Creadassa tuettiin sitä, että sai tehdä pieniä hyppä-
yksiä, jolloin ne isommat eivät enää tunnu niin vaikeilta.”

Millaista lähipäivien sessioissa sitten oli?
”Se oli mahtavaa, motivoivaa ja energisoivaa, mutta myös hirveää, rasittavaa, 
väsyttävää, kuluttavaa ja hengästyttävää. Oli hyvä, että joutui jakamaan ajatuk-
siaan sellaisten ihmisten kanssa, jotka eivät tiedä mitään siitä, mitä itse tekee. 
Heihin ei koskaan törmäisi omissa työkuvioissaan, ja siksi kohtaamisista oppi 
valtavasti.”

Myös valmentajien rooli ja tapa kuljettaa koulutusta eteenpäin ja pitää sitä 
koossa oli tärkeä. Valmentajat myös opettivat, että vaikka olisi kovan tason am-
mattitaiteilija, voi hyvin olla myös yrittäjä. 

VÄLILLÄ VALMENNUSTILANTEET KUITENKIN vaikuttivat liioitellunkin omintakei-
silta. 
”Muistan erään ristipölytys-tilanteen, jossa olimme aivan suu auki, ja tuntui, 
että se oli vain yksinkertaisesti liikaa. Se vaati todellista heittäytymistä, mutta 
ehkä ryhmä sitten auttoi siinäkin.” 

Tiimiakatemian puhumisen ja tekemisen tapa pohjaa Stenrosin mielestä aina-
kin osittain Helsinki vastaan muu Suomi -asetelmaan. Helsingissä mikään ei saa 
olla puolivalmista, eikä mitään voi tehdä harjoittelun nimissä. 
”Kuitenkin osa esimerkiksi Tulimyrsky-tilanteista oli toteutettu niin, että tuli 
tunne, että ei näin voi tehdä, ei voi pyytää ihmisiä maksamaan 120 euroa jostain, 
mikä ei ole täysin valmis. Ja kyllähän me purnasimme, mutta toisaalta sekin oli 
hyvä itsereflektion paikka: miksi olen kyyninen, miksi en voi heittäytyä, haittaa-
ko se, että termit ovat naiiveja, jos se auttaa minua selvittämään sitä, mitä ajan 
takaa? Ja silti välillä pelästyi, onko sitä liittynyt johonkin lahkoon.”

Jälkikäteen ajateltuna on Stenrosin mielestä tosin myös niin, että oman yrittä-

NUPPU STENROS
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jyysprosessin keskeneräisyys oli Creadan aikana vielä niin kokonaisvaltaista ja 
kaaos niin ahdistavaa, että oli vaikea nähdä ja hyväksyä muiden oppimisen kes-
keneräisyys, kokeilu ja tietynlainen ’puolivalmius’. 

KAIKKEIN OLEELLISINTA OLI lopulta kuitenkin ihmisten välinen yhteisöllisyys. 
”Pekka Himanen kutsuisi sitä rikastavan yhteisöllisyyden ilmapiiriksi, se oli se 
juttu. Koin, että siinä porukassa oli uskomaton määrä luovaa voimaa, ja kaikki 
sparrasivat toisiaan. Ja kun tehtiin synnytyksiä ja pyydettiin, että se olisi osallis-
tavaa ja jotain uutta ja erityistä, niin me aina keksittiin jokin uudenlainen, aidos-
ti luova tapa saada yleisö mukaan.”

Vaati yhdeksän kuukautta yhteisön tukea ja sparrausta, että rohkeni käymään 
läpi epäonnistumisen pelon, mutta lopulta Creada opetti Stenrosille sen uskal-
luksen, joka oman yrityksen perustamiseen vaadittiin. 
”Päässä sanoi naks, että nyt uskallat kääntää mielen kokonaan freelanceriydestä 
yrittäjyyteen, päästä siitä pelosta, siitä paniikista, että mitä jos epäonnistuu, mitä 
jos ja mitä jos. Asiatiedon saa muualta, mutta ei sitä tukea ja vuorovaikutusta ih-
misten välillä, joka tämän mahdollisti. Kaikesta opin jotain, ja ehkä eniten juuri 
itsestäni silloin, kun joku oli mielestäni kummallista ja ärsyttävää.” 

Nuppu Stenros, 29 

Asuinpaikka:  Helsinki

Koulutus:  Medianomi 2005, Stadian taiteen ja viestinnän koulutusohjelma,  

kulttuurituottaminen 

Yritys:  Signmark Productions OY, yhtiökumppanina Marko Vuoriheimo, perustettu 2009

 signmarkproductions.com

 mysilentshout.com/

”Creadassa annettiin paljon vastuuta 
itse opiskelijalle. Hänet pudotettiin 
koneesta ulos ja laskuvarjo heitettiin 
perässä ja sitten toivottiin, että 
nämä kaksi kohtaavat. Silloin 
opiskelija joutui käyttämään eniten 
juuri sitä omaa luovuuttaan”, 
kuvailee Pekka Krook, Diges ry:n 
toiminnanjohtaja ja yksi Creadan 
sparraajista. 

”LUOVUUS ON MUUTAKIN KUIN KIVAA VÄREILLÄ MAALAAMISTA, PITÄÄ MENNÄ 
myös epämukavuusalueelle, ja kun siihen lisää yrittäjyyden, voi ajatella esimer-
kiksi tilanteen, että rahat on loppu, ja se kummasti motivoi luoviin ideoihin”, 
Krook jatkaa pohtiessaan, miten luovuuden ideaan koulutuksessa asennoidut-
tiin. 

Creadaa käynnistettäessä seurattiin Luovien alojen strategiaa, jossa on nimetty 
14 eri luovaa toimialaa, ja valmennus suunniteltiin koko tälle kirjavalle joukol-
le. Kohderyhmän hahmottaminen mahdollisimman laajasti on Krookin mielestä 
ollut tärkeää, sillä kaikilla luovilla aloilla ihmiset toimivat asiantuntijoina. Kyse 
on siis ollut yhteisestä luovuuden jalostamisesta ja sen tutkimisesta, mitä kaik-
kea luova yrittäminen voi tarkoittaa. 

MIKÄ SITTEN ON ollut Creadan suhde yrittäjyyteen?
”Kyllä Creadassa on puhuttu hyvin paljon rahasta, ja on yritetty hakea sellaista 
rajaa yrittämiselle, jonka yli ihmiset pääsisivät, ettei syntyisi köyhälistöyrittäjä-
joukkoa. Yrittäjä ei ole sosiaalipalveluiden piirissä, ja raha on välttämätön paha, 
jotta saa kustannukset maksettua. Toisaalta yhä heterogeenisemmät ryhmät osal-
listuvat valmennuksiin hakeakseen luovasta kentästä uusia yrittämisen ratkaisu-
ja, ja Creada on ollut auraamassa myös tätä latua.”

Valmennus on ollut kolmen erilaisen toimijan yhteinen ponnistus. Adultan pii-
rissä synnytettiin perusidea ja lähtökohdat, Diges ry toi mukaan sparrausosaami-

PEKKA KROOK
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sen ja jyväskyläläinen Tiimiakatemia lisäsi projektiin omat erityiset valmennus-
metodinsa. Aivan alusta saakka ajattelutavat eivät kohdanneet, arvelee Krook. 
”Tiimiakatemian filosofia on varmaankin antanut koulutukseen ihan omia sävy-
jään, ja ehkä eri toimijoiden ajatukset kulkivat vähän erillään, kunnes Tiimiaka-
temia oivalsi, että he ovat tekemässä nyt Creadaa eivätkä omia proggiksiaan”, 
hän pohtii. ”Ja onhan heidän sanankäyttönsä ollut hieman hämmentävää, ja 
tiimiläisyys saattaa myös ajoittain saada sellaisia piirteitä, että opiskelijoiden 
pitäisi ikään kuin kuulua ja uskoa tiettyyn järjestelmään. Joidenkin on voinut 
olla vaikeaa mennä siihen mukaan. Mutta kun se creadalaisuus on oivallettu, on 
homma toiminut paremmin.”

KROOK KOROSTAA, ETTÄ Creadassa erityisesti lähiopetusjaksot on rakennettu in-
tensiivisemmiksi kuin Adultan aiemmin järjestämässä Meda-koulutuksessa, jossa 
myös Diges oli jo mukana. Valmennukseen on näin haluttu tuoda enemmän tun-
netta ja potkua, kuten hän sanoo. Samalla sparrausta on pyritty kehittämään siten, 
että kukin opiskelija on käynyt kolmella ensimmäisellä kerralla eri sparraajalla, 
mutta aihe on aina ollut sama, liikeidean perusteellinen möyhiminen. Näin on 
pyritty löytämään jokaisen yksilölliseen tilanteeseen paras mahdollinen tuki. 

Meda koulutti ennen kaikkea median ammattilaisia, Creadassa kirjo on ollut 
paljon suurempi. Krookin mielestä silloin on luontevaa, että on korostettu ni-
menomaan kokonaisvaltaista yrittäjyyttä, ei niinkään freelanceriyttä, joka on ni-
menomaan mediatyön ominaispiirre. 
”Ehkä tässä tosiaan on se yrittäjyyden maali ollut selkeämpi, kun sen saavut-
taminen on monilla aloilla niin tärkeää, jos aikoo pärjätä. Ja nythän kaikki ei-
vät myöskään ole maalia saavuttaneet. Erityisesti nuoremmille osallistujille on 
saattanut tulla tunne, että kantti ei ehkä riitä, kun taas pidemmällä elämänkoke-
muksella on helpompi asennoitua ja vetää sitä omaa kaarta johdonmukaisemmin. 
Niillä, joilla jo on yritys, on myös ollut tilanteita, että se on vain saatava toimi-
maan, tai se yrittäminen loppuu. Silloin ollaan aika lailla kädet savessa, mikä on 
ihan eri asia kuin se, että on vasta aloittamassa.”

KETÄ KONSEPTI SITTEN on palvellut parhaiten?
”Niin, kyllä tässä hyvin rikkaasta luovasta kentästä on ollut monenlaista poruk-
kaa, ja on ehkä isoja kysymysmerkkejä jatkon osalta, kuinka hyvin valmennus 
palvelee niitä yrittäjiä, joilla liiketoiminta jo pyörii isossa mittakaavassa. Voi olla, 
että toisen tyyppinen kehittäminen palvelisi heitä paremmin. Jos taas toiminta 
on enemmän yksin yrittämistä, ehkä silloin saa uutta virtaa uusilta tulokkailta, 
jotka katsovat asioita ennakkoluulottomammin.”

Onko Creada sitten itse ollut riittävän ennakkoluuloton?
”Kyllä minun mielestäni. Kehittämismielessä on pyritty kokoamaan parhaat 

voimat yhteen, ja kaikki ovat antaneet oman omintakeisen panoksensa. Ja sitten 
Uiton Markku on sekoittanut kaiken yhteen ja hänellä on ollut herkkyyttä kehit-
tää kokonaisuutta ja tehdä siitä vielä parempi. Joka tapauksessa perinteinen yrit-
täjäkoulutus ei enää mene läpi, vaan nyt halutaan nimenomaan sitä, mitä Creada 
on ollut tarjoamassa, eli lähivalmennusta ja sparrausta. Pitää todella puhua val-
mennuksesta, ei koulutuksesta, sillä se sana kertoo paremmin, mistä on kyse.”
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”Ajattelin, että ehkä saisin Creadasta 
rohkeutta vihdoin irtisanoutua 
ja perustaa firman. Ja tietysti 
tietoa siitä, miten jälkimmäinen 
tehdään”, kuvailee Pekka Pekkala 
motivaatiotaan hakeutua luovaan 
yrittäjävalmennukseen. 

SANA ”VIhDOIN” VIITTAA ENNEN KAIKKEA 13 VUODEN RUPEAMAAN hELSINgIN 
Sanomien toimittajana ja tuottajana sekä uutis- ja kehityspäällikkönä. Tätä en-
nen Pekkala oli valmistunut tiedotusopin maisteriksi Tampereen yliopistosta ja 
tehnyt sekalaisempia toimittajan töitä pienemmissä välineissä ja ulkomailla.
”Hesariin päätyminen niin pitkäksi aikaa oli vahinko”, Pekkala sanoo. ”Olin 
aina haaveillut omasta firmasta ja freelancerin urasta. Tai oikeastaan termi ‘cont-
ractor’, jonka opin Iso-Britanniassa, olisi vielä parempi. Se on tyyppi, joka on 
niin hyvä, että hänet palkataan firmaan esimerkiksi kuudeksi kuukaudeksi teke-
mään duuni tai korjaamaan ongelma.”

hAAVEET ALKOIVAT KONKRETISOITUA, kun Pekkala vietti vuoden 2009 Los Ange-
lesissa University of Southern Californiassa suorittamassa Specialiazed Journa-
lism -maisteriohjelmaa Helsingin Sanomien Säätiön stipendillä. 
”Se oli hieno proggis, ja sen päätteeksi minulle ehdotettiin, että voisin jäädä 
pidemmäksikin aikaa, ja se tuntui ihan hyvältä ajatukselta. Niinpä minulle tar-
jottiin tutkijan pesti vuodeksi. Välissä kävin kesällä Suomessa ja panimme parin 
vanhan kollegan kanssa pystyyn uusmedia- ja konsultointitoimiston.”

Pekkalan työsarka Los Angelesissa liittyy suoraan Yhdysvalloissa käynnissä 
olevaan journalismin kriisiin, jonka myötä media-alalta on kadonnut kymme-
niä tuhansia työpaikkoja. Opinahjoista valmistuu paljon työttömiä toimittajia, 
kun tiedotusvälineillä on kustannuspaineita eivätkä ne pestaa uusia työnte-
kijöitä kuin korkeintaan palkattomiksi harjoittelijoiksi. Pekkalan koulu on 
yksityinen, ja sillä on akuutti tarve sisällyttää opetusohjelmaan neuvoja siitä, 
millaisia uusia liiketoiminnan malleja valmistuville journalisteille olisi käy-
tettävissä. 

”Kartoitan erilaisia tapoja tehdä rahaa ja tienata elantonsa toimittajana muuten-
kin kuin perinteisin keinoin. Koulusta valmistuville ihmisille ei voi enää vain 
sanoa, että menkää ja keksikää pyörä uudelleen, vaan pitää tarjota edes jonkin-
laisia malleja siitä, mihin he voisivat ryhtyä. Työ on lukemista ja eri vaihtoehto-
ja tutkivan artikkelisarjan kirjoittamista, jotta opetusohjelmaan saataisiin tähän 
problematiikkaan liittyvää uutta sisältöä. Työnteko täällä on erittäin vauhdikasta 
eikä muistuta paljonkaan sitä yliopistomaailmaa, jossa olin Suomessa mukana 
15 vuotta sitten.”

PEKKALA KERTOO OLLEENSA ennen Creadaa tyypillinen toimittaja, joka ajatteli, 
että kun hän tekee työnsä, joku maksaa siitä palkan. Nyt käsitys on muuttunut, 
ja sen pohtiminen, millä innovatiivisilla tavoilla rahaa voi tehdä, on noussut 
huomattavasti keskeisempään asemaan. 
”Enää ei voi olla sen suhteen välinpitämätön, ja se tuo tietenkin haasteita siihen, 
mitä minullekin 1990-luvulla on Tampereella opetettu esimerkiksi objektiivi-
suudesta. Mutta se on ajan henki, eikä siinä auta pistää päätä puskaan ja ajatella, 
että nykyajassa on kaikki pielessä. Nyt on vain aivan älyttömästi kilpailua silmä- 
ja korvapareista, ja journalistienkin täytyy toden teolla miettiä, mitä voi tehdä 
toisin, mikä ei ole pelkästään huono asia.”

Creadan vastaus muuttuvan ansaintalogiikan haasteeseen oli opettaa osallistu-
jille ennen kaikkea yrittäjähenkisyyttä. 
”Meidät haluttiin saada ymmärtämään, miten yrittäjä ajattelee; ettei yrittämi-
nen ole mikään lisäosa, vaan samalla tavalla kehitettävä kokonaisvaltainen taito 
kuin vaikkapa kirjoittaminen. Parasta oli, että kun menin mukaan, ajattelin, että 
no, opettakaa minulle ne eri yritysmuodot, mutta opinkin lopulta paljon enem-
män siitä, mitä kaikkea muuta yrittäminen on kuin vain ne tuotteet, joita myy. 
Olin vanhana toimittajana jopa hieman kyyninen, että mikä ihmeen yrittäjäi-
dentiteetti, mutta kyllä se vaan sitten tuli sieltä läpi, ja ajattelu muuttui aivan 
täysin.”

Nopea muutto Yhdysvaltoihin iskosti uudenlaisen ajattelun vielä syvemmälle, 
kun tajusi, että sikäläisessä kulttuurissa epäonnistuminen ei ole samanlainen 
tabu kuin Suomessa. 
”Täällä lähtökohta on, että mitä nopeammin huomaat, että nyt homma menee 
pieleen, sen parempi, sillä kun on kerran mokannut, oppii, ja nopean reagoinnin 
myötä toki myös tuhlaa rahaa mahdollisimman vähän.”

CREADAN KEINOVALIKOIMASTA PEKKALA nostaa esiin ennen kaikkea ryhmätyös-
kentelyn, jossa jo aloittaneiden yrittäjien kanssa pääsi nopeasti oikealle taajuu-
delle. 
”Ryhmähenki oli huipussaan ja sen merkitys oli suuri. Oli mahtavaa jutella 

PEKKA PEKKALA
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avoimesti omista suunnitelmistaan ja kuunnella muita. Harvoin Suomessa kuu-
lee ihmisten puhuvan niin avoimesti unelmistaan”, hän hehkuttaa. 

Avoimuus vahvisti myös omaa rohkeutta ajatella yrittäjyyttä jotenkin toisin 
kuin pänttäämällä saavutettavana opinkappaleena. 
”Omista yrittäjäkavereistani ja yrittäjäisästäni olen huomannut, että ne, jotka 
menestyvät, osaavat jotenkin intuitiivisesti ajatella rahaa. Minulta tämä kyky va-
litettavasti puuttui. Mutta ehkä se olennaisin juttu onkin juuri se, mitä ei tunnu 
oppivan laskemalla tai lukemalla. Sen sijaan meille taottiin päähän sitä, ettei 
yrittäjä ole ikinä valmis, vaan tarvitsee jatkuvaa sparrausta ja opiskelua.”

Arvokasta oli myös oivaltaa, ettei itse yrittämiseen ryhtyminen ehkä olekaan 
ihan niin iso juttu kuin usein kuvitellaan, Pekkala sanoo. Tukea ja rahoitusta on 
tarjolla, eikä aloittajan tarvitse pudota tyhjän päälle. 
”Toiveet siis täyttyivät, vaikka vähän eri tavalla kuin odotin. Viihdyn myös juuri 
nyt täällä Kaliforniassa mainiosti ja voisin hyvin kuvitella olevani täällä vielä 
kolme vuotta, jos kiinnostavia tehtäviä on tarjolla.”

Pekka Pekkala, 39

Asuinpaikat:  Los Angeles ja Helsinki

Koulutus:   Yhteiskuntatieteiden maisteri, tiedotusoppi, Tampereen Yliopisto;  

Master of Arts, Specialized Journalism, University of Southern California

Yritys:  Fugu Media, perustettu 2010, www.fugu.fi

”Oli hetki, että täytyi tehdä  
jotain”, Reetta Jokinen  
toteaa lakonisesti. 

”KOIN, ETTÄ TEIN YRITYKSEN KEhITTÄMISTYöTÄ AIVAN YKSIN, JA TARVITSIN YMPÄ-
rilleni ihmisiä, jotta voisin pöllyttää omia ajatuksiani, ja että joku vähän ruoski-
si, panisi tekemään. Näitä molempia Creada kyllä sitten ilman muuta tarjosi.”

Kyllästymisestä ”käsityöläisyrittäjyyteen” kumpusi näin vielä yksi uusi mer-
kintä lisää Jokisen vaikuttavaan curriculumiin. Hän on taidekasvattaja ja draa-
mapedagogi ja perehtynyt myös taiteellisen ja terapeuttisen työskentelyn yhdis-
tämiseen. Hän myös työstää Teatterikorkeakoulun teatteripedagogiikan linjalla 
väitöskirjaa, jossa tutkii yhteisön rakentumisen ja tunnetaitojen kehittymisen 
välistä suhdetta. Syksyllä 2011 hän valmistuu tanssiterapeutiksi ja 2012 työn-
ohjaajaksi. 
”Sitten en enää opiskele.”, hän vakuuttaa nauraen.

JOKISEN VARSINAINEN TYöSARKA on 2007 perustettu Tuntumaa oy, jonka moni-
taiteisen tarjonnan ytimessä on työhyvinvointi- ja tunnetaitovalmennus.
”Firma syntyi, kun meillä oli niin paljon työtä, että se piti jotenkin ottaa haltuun. 
Niin me perustimme osakeyhtiön. Minä olen yrityksen päätoiminen työntekijä ja 
yksi viidestä osakkaasta.”

Creadasta Jokinen kuuli ensi kerran Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykesin 
neuvontapalvelussa. 
”Jotenkin se vaikutti hyvältä ja taloudellisesti mahdolliselta. Laitoin paperit 
eteenpäin, ja sillä tiellä olen. Mahdollisuus tuli yllättäen mutta oikeaan saumaan 

− olin hakemassa jotain tällaista, mutta en tiennyt, mitä se voisi olla.”
Jokista kiinnosti järjestelmällinen liiketoiminnan johtaminen, jota hän koki 

voivansa kehittää, vaikka oli jo aikoinaan yliopistossa suorittanut cum laude 
-opinnot managementista. Myös sopimusjuridiikka, sen hahmottaminen, miten 
asiat kuuluu tehdä, oli tärkeää.

REETTA JOKINEN
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JOKINEN KEhUU CREADA-OPISKELUN itseohjautuvuutta: Opiskelijalla itsellään 
on vastuu siitä, että hän panee saamansa asiatiedon käytäntöön. 
”Jotenkinhan esimerkiksi synnytysten ajatus oli paketoida se teema juuri siinä 
hetkessä ja soveltaa se käytäntöön tuottamalla siitä esitys. Siinä aina uudelleen 
löysi sen ajatuksen ja kokemuksen, että kun saa vain koota ajatuksia vapaasti ja 
improvisoida muiden kanssa, syntyykin helmiä. Se kehittää itseluottamusta.” 

Jokinen kuvailee lähiopetuspäivien metodia iloiseksi: kun vain ryhdytään tou-
huamaan, itsekritiikki häviää. Asioita tehdään syvällisesti, mutta ilon ja vakavan 
leikillisyyden kautta. 
”Menetelmän ytimessä on paljon samaa kuin siinä, mitä olen itse työssäni teh-
nyt. Oppiminen voi olla kivaa ja kun se on kivaa, se toimii, mutta ei silti ole 
mitään lööperiä. Ja kun ryhmä toimii, myös menetelmä toimii. Mutta ihmisillä 
pitää olla luottamus siihen, etteivät he menetä kasvojaan.”

Entä edellyttikö täysipainoinen osallistuminen Creadan opetusmenetelmiin 
hänestä uskoa niiden toimivuuteen ja merkitykseen?
”Ainakin se Tiimiakatemian mukanaan tuoma hurmoshenkisyys, joka aina vä-
lillä vallitsi, tuotti uudenlaista suhdetta omaan yrittäjyyteen, tai ainakin sen ky-
symiseen, mikä se suhde on. Koen, että ainakin itse aloin vuoden valmennuksen 
jälkeen suhtautua siihen hyvin tosissani, kun olin aiemmin vain ikään kuin leik-
kinyt yrittäjää.”

JOKINEN KYSYY, MIKÄ lopulta on yrittäjyyden ydin − onko se laskentatoimi ja 
talous, vai jotain aivan muuta, ja miten se muodostuu.
”Ehkä se syntyy jostakin, jota todella rakastaa”, hän pohdiskelee. ”Ainakaan sitä 
ei jaksa, jos ei ole tunnetta, että sitä rakastaa. Olen itsekin yrittäjä muun muassa 
siksi, että haluan parempaa palkkaa, mutta ei se ole koko totuus. Kyse ei ole vain 
puitteista, vaan suhteista ja vuorovaikutuksesta ja vapaudesta tehdä itse eri ta-
valla − olla sitten vaikka parempi pomo kuin ne, joita on itsellä ollut.”

Toisaalta, kun toimivat rakenteet ja puitteet ovat olemassa, on mahdollista liik-
kua eri suuntiin ja olla luova. Kunnollinen, loppuun asti viety yrittäjyys tuottaa 
todellista vapautta, sillä vakaiden rakenteiden sisällä voi kokeilla mitä vain.
”Ihminen myös oppii parhaiten silloin, kun on riittävän turvallinen olo, mutta 
on kuitenkin epämukavuusalueella. Pitää haastaa omat perusoletuksensa, mutta 
ei niin pitkälle, ettei enää ymmärrä.”

JOKINEN ANTAA TUNNUSTUSTA sparraus-järjestelmälle, joka viimeistään juurrutti 
opitun käytännön toimintaan.
”Se oli kuin se pakko, josta sanotaan, että se on paras muusa. Aina piti seu-
raavalla kerralla olla jotain uutta tehtynä, ja se oli siis tehtävä. Sparraus myös 
kyseenalaisti hyvällä tavalla omia käsityksiäni itsestäni. On ollut vaikeaa brän-

dätä itseään, sitä, että tämä on mun itse kehittämä juttu, ja sparraajat haastoivat 
omaksumaan sen liiketoiminnassa vaadittavan retoriikan. Samalla pitää muistaa, 
että ydintä ei saa menettää, koska silloin meillä ei enää ole sitä tuotetta, jota 
myydä.”
Ammattikouluttajana Jokinen kuvailee Creadaa onnistuneeksi prosessiksi, joka 

eteni tietyn juonen mukaan ja jonka palaset sopivat yhteen, koska ne oli suun-
niteltu huolellisesti. 
”Liian usein kuulee, että koulutuksessa ei ole juonta, mutta Creadassa prosessia 
nimenomaan kuljetettiin yhdestä vaiheesta toiseen. Silloin oli mahdollista jä-
sentää omia ajatuksiaan ja tajuta, että tietääkin ihan kamalasti omasta alastaan ja 
hallitsee sen. Oma osaaminen tuli näkyväksi.”

Reetta Jokinen, 39

Asuinpaikka:  Jyväskylä

Koulutus:  FM, Teatteritaiteen lisensiaatti (kesken)

Yritys:  Tuntumaa Oy, perustettu 2007, www.tuntumaa.fi
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Creada poikkesi muista kuitenkin siinä, että yrittäjähengen kasvattaminen oli niin 
keskeisellä sijalla, ja myös lähitapaamiset olivat melkoista hengennostatusta.” 

Silti käteen jäi myös paljon konkreettista, kuten visio, missio ja arvot. 
”Se ei ollut mitään new age -huttua vaan olennaista asiaa, sillä niiden henkisten 
rakenteiden ja puitteiden luonti on aivan yhtä tärkeää kuin kauppatoimipuoli.”

MYöNTEISISTÄ TULOKSISTA hUOLIMATTA Creadan valmennusmetodeihin oli Ri-
patin mielestä ajoittain vaikea suhtautua luontevasti. 
”Välillä oli vaikea mieltää, miksi me tehdään tällaista. Esimerkiksi fyysinen 
kontakti hieronnassa puolituntemattoman kanssa meni minulla mukavuusalu-
een rajoille. Ja silti oli hyödyllistä se, että keskityttiin yrittäjyyden henkiseen 
puoleen ja yrittäjän sieluun eikä siihen, kuinka monta euroa on tienattu.”

Tämä tuki myös Ripatin vahvaa eettistä vakaumusta. 
”Haluan markkinoida omalla persoonalla ja omilla arvoilla. Eettisyys on tärkeä 
näkökulma bisnekseen, sillä ’kuka sitä nyt kusipäiden kanssa haluaisi töitä teh-
dä’”, hän kuvailee. ”Osaamiseni myös aukeaa ihmisille hirveän huonosti, ja olen 
joutunut itse opettelemaan sen selittämistä, mitä lisäarvoa voin tarjota. Creadas-
ta sai tähän sellaista hyvin positiivista painostusta ja tukea.”

Ripatti kiteyttää Creadan arvon kahteen olennaiseen tekijään. 
”Vertaistuki, ryhmä ja ihmiset olivat aivan omaa luokkaansa, ja ryhmä oli riittä-
vän iso, jotta kaikki löysivät joukosta vertaisensa. Myös minulle syntyi välittö-
mästi uusia ystävyyssuhteita. Toinen, mikä on antanut ihan hirveästi, on kirjal-
lisuus. Bisnes-kirjallisuutta on niin valtavasti, että kun joku seuloo ja suosittelee 
jotain, se on hurjan iso palvelus. Olen saanut kirjoista aivan mielettömän paljon 
irti ja kokenut kuin joku olisi katsonut pääni sisään ja kirjoittanut siitä kirjan. 
Käyn huikeita tuotteistamisideoita läpi nyt päivittäin. Myös se on ollut arvokas-
ta, että Creada on ohjannut verkostoitumista ja osoittanut suuntia, joista löytyy 
ideoita, apua ja tukea. Esimerkiksi sosiaalisen median umpimetsässä on hyvä 
olla valmiiksi tallattuja polkuja, jos haluaa edetä kohti päämäärää.”

Tiina Ripatti, 49 

Asuinpaikka:  Helsinki

Koulutus:   Psykologian perusopinnot, useita ammatillisia tutkintoja kuten  

mainoshoitaja MAT 

Yritys:  Sign&Language, perustettu 2009, tulevat verkkosivut www.signandlanguage.fi 

”Creada teki minusta yrittäjän,  
ja aivan erityisesti se vertaistuki 
ja alkuvaiheen valtava innostus. 
Ilman Creadaa etsisin itselleni 
varmaan vieläkin palkkatyötä”, 
sanoo mainonnan suunnittelun 
ja kieliteknologian pitkän linjan 
ammattilainen Tiina Ripatti. 

YRITYSJÄRJESTELYJEN SEURAUKSENA ISKENYT TYöTTöMYYS OLI RIPATILLE VALTAVA 
shokki ja pudotus, eikä yrittäjyys siinä tilanteessa tullut mieleenkään. Silmiin 
osunut Creada-ilmoitus pani kuitenkin ajattelemaan. 
”Se sana luova kiinnitti huomion. Ajatus luovuudesta yhdistettynä bisnekseen 
kiehtoi. Minähän tarjoan kieliteknologista palvelua, eli esimerkiksi kokonaisval-
taista ja osin automatisoitua käännös- ja editointityötä teknologiayhtiöille. Se on 
hyvin teknistä, mutta koska oma taustani on luovassa suunnittelutyössä, ymmär-
rän, miksi, miten ja kenelle tekstillä lopulta viestitään. Oma ajatteluni ei pääty 
siihen tekniseen ulottuvuuteen, mikä on tärkeä erottava tekijä.”

JA NIIN VAIN kävi, että Ripatti perusti toiminimen päästäkseen Creadaan mukaan, 
sillä TE-toimiston mukaan työttömänä ei kurssille olisi ollut asiaa. Riskinotto 
kannatti, sillä pian yritykseen löytyi kumppani, ja toiminimen on määrä jalostua 
osakeyhtiöksi vuoden 2011 alussa. 
”Haluamme muuttaa viestinnän ravintoketjua. Tuotantoprosessin pitää palvella 
sisältöä, ja koska sisältöä ei voi pakottaa formaattiin, tarvitaan suoraan teknolo-
giayhtiöille tarjottuja räätälöityjä prosesseja numeeristen ja teknisten sisältöjen 
muuntamiseksi nopeasti eri kielille. Sen me hallitsemme.”

Ripatti sanoo, että vaikka oman yrityksen kehittäminen tuntuu nyt positiivisel-
ta ja luontevalta, ei hän olisi hakeutunut muunlaiseen yritysvalmennukseen.
”Ne ovat hyvin kuivia ja teknisiä ja keskittyvät rakenteisiin. Vihaan numeroita 
enkä koe itseäni lainkaan bisnesihmiseksi, vaikka tunnusluvut ovatkin tärkeitä. 

TIINA RIPATTI
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”Päällimmäinen ajatus oli, että  
nyt en enää tee muille töitä”, 
kertoo Tuula Kollanen ajatelleensa 
keväällä 2009. Hän oli juuri 
jäänyt työttömäksi Nokiasta 
sen lakkautettua Jyväskylän 
toimipisteensä. 

TAKANA OLI 21 NOKIA-VUOTTA MYYNNIN JA MARKKINOINNIN PARISSA, VIIMEISET 
viisi vuotta myynnin kouluttajana. 
”Yhtäkkiä oli valtava määrä ihmisiä ja osaamista vapailla markkinoilla. Meillä 
oli ideoita, ja päätimme kerätä sopivaa osaamista yhteen ja lähteä kartoittamaan 
markkinoita. Tavallaan Nokia pakotti yrittäjäksi, mutta pian tuli myös tunne, 
että onneksi niin kävi.”

Onneen oli syytä, koska uusi yritys, Mobile Care and Safety Oy, käynnistyi tuo-
reesta ja ennakkoluulottomasta innovaatiosta, kännykkään integroidusta gsm- ja 
gps-teknologiaan perustuvasta turvapalvelusta ikääntyville ihmisille.
”Oli paljon sellaista tietoa, että yksin elävien ikääntyvien asiat eivät ole hyvin, 
ja että uusille ideoille siitä, miten heidän elämänlaatuaan ja turvallisuuttaan voi-
si parantaa, olisi kysyntää. Päätimme tarttua mahdollisuuteen.”

YRITYKSESSÄ ON KAhDEKSAN omistajaa, joista kuusi on ex-nokialaisia. Suurin 
omistusosuus on Kollasella ja toimitusjohtaja Pertti Saarisella, joka myös osal-
listui Creadaan. Kollanen on hallituksen puheenjohtaja ja vastaa myynnistä ja 
markkinoinnista. 

Mobile Care and Safety Oy lähti heti perustamisensa jälkeen mukaan Proto-
moon, uudenlaiseen innovaatio- ja yrittäjäyhteisöön, ja syksy 2009 käytettiin 
teknologia- ja markkinaympäristön kartoitukseen. Syntyi viisi erilaista ideaa tuo-
tekonseptiksi, ja niistä varsinaiseen tuotekehittelyyn valikoitui Swing Apunappi. 
Se on Nokian puhelimiin integroitava turvahälytysohjelmisto, jolla voi yhdellä 
napin painalluksella soittaa sekä lähettää viestin ja tiedon sijainnistaan valit-
semilleen yhteyshenkilöille. Tuotteen rakennustyö käynnistyi tosissaan vuoden 

2010 alussa. Toukokuussa oli lanseeraus, ja kesäkuussa tuote oli myyntikunnos-
sa. Kohderyhmänä ovat aktiiviset ikääntyvät ihmiset, mutta myös eri alojen yk-
sin työskentelevät, kuten kotipalvelutyöntekijät, kuntien kiinteistöhuoltajat tai 
vaikkapa seurakuntien diakonit.

Yritys kuuluu hyvinvointiteknologian sektorille, jota myös ennakkoluulotto-
masti kutsuttiin osallistumaan Creadaan. Kollanen sai tiedon koulutuksesta Jy-
kesin kautta ja tiesi nopeasti haluavansa valmennusta siihen, miten voisi nor-
maalissa arjessa varata aikaa yrityksen kehittämiseen. Tähän pohdintaan hän 
halusi mukaan myös yrityksen toimitusjohtajan. 
”Ymmärsin, että teoriapuolen pystyy lukemaan itsekin, mutta sen oppimiseen, 
miten itseään voi sparrata ja miten voi viedä ideoita käytäntöön omaan työhönsä, 
Creada antoi loistavat puitteet.”

KOLLASESTA OLI ARVOKASTA, että koulutusryhmän opiskelijat eivät kaikki olleet 
samalta alalta tai kontekstista, jolloin opiskelun katsantokanta olisi voinut olla 
hyvin kapea. 
”Kun on eri alan ihmisiä ja heillä erilaisia tarpeita ja erilaista osaamista, syntyy 
arvokasta vuorovaikutusta. Saa lisäideoita ja tukea ja pystyy myös antamaan pal-
jon muille”, hän kuvailee.

Hän kiittää Creadaa myös oikea-aikaisuudesta. Valmennuksen elementit sopi-
vat erinomaisesti yhteen yrityksen kehittämistyön kanssa. 
”Koulutus oli hyvin palasteltu isoihin kokonaisuuksiin, jotka ainakin meillä 
linkittyivät juuri oikein sen kanssa, missä olimme yrityksen rakennustyössä 
kulloinkin menossa. Saatoimme siis liittää kaikki harjoitukset suoraan omaan 
yritystoimintaamme ja käyttää oman firman todellista tilannetta ja lukuja ma-
teriaalinamme, ja toisaalta ottaa juuri opitun tai oivalletun suoraan käytäntöön. 
Tässä toki auttoi myös pieni valmennusryhmä, joka oli hyvin ketterä ja jous-
tava.”

SPARRAUKSESTA KOLLANEN EI sen sijaan ollut aivan yhtä inspiroitunut. Hän 
koki, ettei sparraajalla ollut yrityksen toimialan kannalta riittävää taustatietoa 
tai kompetenssia, jotta hän olisi voinut antaa tukea spesifeissä kysymyksissä.
”Sparraajien ydinosaaminen oli perinteisiltä luovilta aloilta, ja siitä heillä oli 
paljon taustatietoa. Ja kyllä kollegallani oli hyviä kokemuksia siitä, että keskuste-
luissa oli menty suoraan asian ytimeen. Itse kuitenkin koin, että konseptia voisi 
vielä kehittää; tärkeintä olisi, että mukana olisi sparraajia useammalta eri osaa-
misalueelta, kuten esimerkiksi myynnin saralta.”

Kokonaisarvio Creadasta jää kuitenkin vahvasti plussan puolelle.
”Koulutus oli oikea-aikaista ja hyvin käytännönläheistä. Se pakotti ottamaan ai-
kaa yrityksen perusteelliseen kehityspohdintaan ja rakennustyöhön, ja toisaalta 

TUULA KOLLANEN
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soi sille riittävästi aikaa. Se antoi arvokkaita eväitä oman yritystoiminnan kehit-
tämiseen.”

Tuula Kollanen, 50

Asuinpaikka:  Laukaa

Koulutus:  YO-merkonomi, Mainostoimittaja

Yritys:  Mobile Care and Safety Oy, perustettu 2009

 www.mobilecands.com, www.apunappi.fi

”Työskentelymenetelmä oli se,  
että ei opiskeltu varastoon, ei  
ollut kalvosulkeisia, ei tenttejä,  
vain dialogirinki, jossa keskusteltiin, 
ja valmentajat olivat mukana 
ohjaamassa tilannetta”,  
kertoo Tiimiakatemian Aikuis-
koulutuksen valmentaja  
Mikael Hirvi Creadan metodista. 

”DIgES PUREUTUI SPARRAUKSEEN, JA MEILLÄ OLI VASTUULLAMME VIISI INTENSIIVI- 
jaksoa aina torstaista puolesta päivästä lauantaihin puoleen päivään. Silloin teh-
tiin töitä aamusta iltamyöhään ja saunottiin ja oltiin tiiviisti yhdessä.”

Jaksoilla pureuduttiin oppimiseen kolmesta eri suunnasta: yksilön oppimiseen 
ja siihen, mitä hän tekee, hänen yhteisöönsä tai verkostoonsa, jota hänen tulisi 
johtaa sekä itse yritykseen ja sen rakentamiseen.  Jokaisella jaksolla oli oma tee-
ma, kuten oppiminen, johtaminen, asiakkuudet ja markkinointi, brändistrategia, 
ja yrityksen tarjooma. Näin käytiin kokonaisvaltaisesti läpi ne yrityksen eri pro-
sessit, joista yrittäjän tulisi huolehtia mainitun kolmen eri näkökulman kautta. 

Dialogin keskiössä oli aina jonkun osallistujan oma, päivänpolttava haaste, jo-
hon liittyen ajattelua pyrittiin laajentamaan ja syventämään ja johon etsittiin 
yhdessä ratkaisuja. Samalla tavoitteena oli oppia toisten kokemuksista ja tari-
noista.
”Yrittäjät tykkäävät siitä, että he kuulevat toisten yrittäjien tarinoita ja pystyvät 
peilaamaan niitä omaan tilanteeseensa. He ovat monesti myös tekijäluonteita ei-
vätkä halua istua pulpetissa, ja siksi tällainen tosielämän oppiminen puhumalla 
ja tekemällä innostaa meidän havaintojemme mukaan heitä kaikkein eniten, ja 
se toimi myös Creadassa.”

hIRVI KUVAA KULTTUURINTUOTTAJIEN ja luovien toimijoiden työtä kolmitasoi-
seksi kokonaisuudeksi. Mukana on paitsi oma sisällöntuotanto, myös teknisestä 
toteutuksesta huolehtiminen, ja  vielä kolmantena kaupallinen tuotanto.

MIKAEL hIRVI
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”Riippuen vähän toimialasta, yksi näistä tasoista oli yleensä hoidettu erittäin 
hyvin, mutta sitten esimerkiksi markkinointia tai jotain muuta osa-aluetta ei 
niinkään, ja ryhmän avulla syntyi erittäin hyviä kumppanuuksia ja synergiaetu-
ja, jolloin ihmiset saattoivat tukea toinen toistaan saadakseen kokonaisuuden 
toimimaan. Näin syntyi parhaimmillaan aivan uusia, luovia innovaatioita.”

 Oliko metodi sitten poikkeuksellinen?
”Kyllä voisin sanoa, että meidän tapa on poikkeuksellinen. Se, mitä selkeäs-
ti teemme eri tavalla, on keskittyminen tekemällä oppimiseen. Valmennamme 
ihmisiä todelliseen yrittäjän työn arkeen ja sen haasteisiin. Valmentaja ei esitä 
totuuksia, vaan yksilöllä itsellään on vastuu hankkia teoriaa ja tehdä kokeiluja 
niillä ideoilla ja ajatuksilla, joita intensiivijaksoilla on syntynyt. Tämä tekee op-
pimisesta sekä käytännöllistä että dynaamista, mikä palvelee nimenomaan yrit-
täjäksi valmentautumista.”

Kuten monien creadalaisten haastatteluista käy ilmi, tavoitteena oli iskostaa 
osallistujiin yrittämisen henkeä.
”Kun huomaa, että muillakin on näitä samoja kysymyksiä, ja toisaalta muilla on 
niiden ratkaisustakin  jo kokemuksia, syntyy taas uusia ideoita ja jopa kumppa-
nuuksia. Näin päästään todella lähelle sitä itse asiaa ja kehittämään sitä konk-
reettisesti. Mutta se vaatii sen oman panostuksen, sen, että opiskelee  jaksojen 
välillä ja tekee niitä käytännön sovelluksia, ja tämä oli joillekin liian suuri vaa-
timus. Valmentaja ei kuitenkaan koskaan antanut valmiita vastauksia, vaan nä-
kökulmia, kysymyksiä ja tarinoita teorioista tai elävästä elämästä, joiden kautta 
asioita työstettiin yhdessä. Ihmisten piti itse ottaa koppi siitä, mitä keskustelus-
sa  nousi esiin, ja tarttua siihen aktiivisesti. Mutta siinä juuri ryhmä oli suurena 
apuna, ja kun syntyi tuloksia, se motivoi ja tsemppasi kaikkia.”

VAIKKA CREADA KESTI koko lukuvuoden ja sen kaari oli pitkä, antoivat jotkut 
osallistujat kritiikkiä siitä, että intensiivijaksojen välinen käytännön soveltamis-
aika oli liian lyhyt. Miltä tämä valmentajan korviin kuulostaa?
”Onhan se niin, että vaikka vuosi on pitkä aika, on se usein myös varsin lyhyt 
jakso, varsinkin yrityksen elinkaaressa. Ihmisillä on paljon erilaisia asioita me-
neillään elämässä ja joskus kahden kuukauden aika voi olla liian lyhyt jonkin 
asian käytännön soveltamiseen. Ihmiselle voi olla työlästä oppia itse oppimaan 
uudella tavalla ja irrottautua vanhoista käytänteistä, tai opettaa asiakkaitaan uu-
denlaisiin toimintatapoihin.”

 Hirvi kuitenkin korostaa, että yrittäjien oli tärkeää oppia Creadassa myös se, 
että kolmen–neljän kuukauden aavikkovaiheen ylittäminen voi olla tarpeellista, 
jotta voi nousta seuraavalle tasolle.
”Vaaditaan paljon sitä perustyötä, joka ei aina näy, mutta jonain päivänä sitten 
käy ilmi, että saatiinkin iso kauppa tai viivan alle jäi enemmän. Tärkeintä on 

oppia kokemuksista ja saavutuksista ja siitä, mistä ne juontuvat. Ja kyllähän tä-
hän liittyy kiinteästi se, että pitää olla avoin tarkastelemaan ympäristöään ja sitä, 
miten itse on siinä toiminut. Ketään ei voi pakottaa muuttumaan, mutta on hyvä 
oivaltaa, että sillä systeemillä, jolla on tiettyyn pulaan jouduttu, ei siitä enää 
päästä pois, ja jotenkin siinä pitäisi sitä ajattelua sitten saada laajennettua. Mutta 
silloin juuri se ryhmän vertaisoppiminen on se kova juttu, että pääsee irti niistä 
omista ajatuskuvioistaan, ja ymmärrys syvenee.”

  
hIRVI MYöNTÄÄ, ETTÄ intensiivijaksojen ilmapiiri oli usein hyvin emotionaalinen.
”Ryhmä synnyttää tunteita, ja vuorovaikutus on syvää, kun sparrataan, tsem-
pataan, pidetään hauskaa ja välillä vähän itketäänkin. Äkkiseltään voi tuntua, 
että mitäs ihmettä tässä tapahtuu, tai voi tulla sellainen olo, että on jossain lah-
kokokouksessa. Mutta oppimisen kannalta on suuri merkitys sillä, että se on 
elämyksellistä ja dialogista, ja että se tapahtuu jossain erityisessä ympäristössä, 
joka voi olla hyvinkin dramaattinen. Siksi halusimme viedä ihmiset jonnekin 
muualle, arjen ja sen kiireiden ulkopuolelle, missä pääsimme oppimaan uusia 
innovatiivisia työtapoja.”

Arjesta irrottautuminen tukee myös luovan yrittäjyyden edellyttämiä vahvoja 
visioita.
”Uskon, ettei maailmassa ole mitään saavutettu ilman jopa suorastaan röyhkeää 
visiota, ja kaikkien alojen yrittäjät voisivat ottaa oppia luovien alojen ihmisis-
tä juuri tässä suhteessa. Heillä on oma vahva intohimo, innostus ja osaaminen, 
joista he haluavat rakentaa bisneksensä,  ja vain sillä tavalla lopulta syntyy in-
novaatioita. Täytyy vain saada tukevat prosessit ja riittävät rakenteet synnytettyä 
intohimon ympärille, ja juuri se oli Creadan tehtävä. Kuten myös se, että ihmiset 
oivaltavat, että luovuus saa monia muotoja, ja sen myötä luovat innovaatiot voi-
vat olla hyvinkin monenlaisia.”
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KUN OLEN KESKUSTELLUT CREADAN KÄYNEIDEN IhMISTEN KANSSA TÄTÄ JULKAISUA 
varten, on liki jokainen heistä maininnut ihmiset, ryhmähengen ja verkostoi-
tumisen valmennuksen arvokkaimmaksi anniksi. ”Creadan vahvuus olivat ih-
miset”, ”ihmiset itse olivat Creadan erottava tekijä”, ”Creada tarjosi huikean 
mahdollisuuden verkostoitua hyvin erilaisten ja eri aloja edustavien ihmisten 
kanssa”, ovat haastateltavat viestittäneet. Onko tämä myös yksi yrittäjyyden eli-
mellisistä ulottuvuuksista, jopa yksi olennaisimmista?

Joku oli aiemmin mieltänyt yrittäjyyden yksinäiseksi, ideoiden mustasukkai-
seen varjelemiseen keskittyneeksi puurtamiseksi, jota toisten yrittäjien ahne ute-
liaisuus alati uhkaa. Kunnes hän oli aloittanut Creada-valmennuksen ja oppinut, 
että jokainen idea pitää jakaa muiden kanssa ja antaa heidän jalostaa niistä vie-
läkin parempia. Jos ryhmä on muodostettu juuri siksi, että kaikkien osallistujien 
innovatiivisuus vahvistuisi ja ideoista rakentuisi upeita käytännön sovelluksia, 
on se todennäköisesti muodostunut myös erittäin luottamukselliseksi. Silloin 
kenellekään ei tule mieleenkään varastaa toisen keksintöä tämän nenän edes-

tä. Päinvastoin, juuri silloin ihmisistä muodostuva verkosto on parhaimmillaan 
kuin organismi, joka imaisee ideat sisäänsä ja purkaa ne osiin, kokoaa uudestaan 
sekä muotoilee, muokkaa ja konfiguroi niitä jalostaakseen huikeita, toteuttamis-
kelpoisia innovaatioita. 

MITÄ SILLOIN ON yrittäjyys? Onko se kuin ruuhkainen moottoritie, jossa jokai-
nen kuljettaja istuu yksin suljetussa, hitaasti matelevassa metallilaatikossa vailla 
kontaktia ulkomaailmaan tai etenkään toisiin kuljettajiin? Vai onko se mootto-
ritien vieressä huippunopeudella kiitävä juna, jossa ihmiset istuvat kasvokkain 
samassa ajassa ja tilassa ja reagoivat siihen, että kuulevat toistensa keskustelut? 
Miksi meille yhä niin monissa ”yrittäjyyttä edistävissä” strategioissa uskotellaan, 
että jokaisen erikseen täytyy itse hankkia itselleen kaikki järeät fasiliteetit, jotta 
varmasti kykenee työskentelemään toisista riippumatta? Miksi ei johtoajatuksek-
si oteta jakamista, tuotannon ja osaamisen hajauttamista ja verkostoa − koneistoa, 
jossa se, että joku osaa jotain erityistä, käy todeksi vain siinä, miten se kytkeytyy 
toisten ihmisten erityisosaamiseen? 

Se, että jokaisen täytyisi itse hankkia kaikki oman työnsä vaatima tekninen 
ja taidollinen osaaminen, on ruuhkaisen moottoritien ajattelua. Yksityisautoilu 
on kaikessa konkreettisuudessaan käyttökelpoinen metafora, sillä vaikka autol-
la ajaminen eristää kuljettajan ympäristöstään, on auton käyttö usein kuitenkin 
välttämätöntä. Se, että se on joskus suorastaan ainoa käytettävissä oleva liikku-
mismuoto, kuvastaa yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelun epäonnistumista. Sa-
moin aivan liian kauan hellitty ”itsenäinen” ja ”riippumaton”, eli omaan erin-
omaisuuteensa mustasukkaisesti käpertynyt yrittäjäidentiteetti kuvastaa elinkei-
nopolitiikan ja taloudellisen ajattelun epäonnistumista. Jos suunnittelun lähtö-
kohdat ovat pielessä, huonoon vaihtoehtoon on pakko turvautua. 

Tämä konkretisoitui jännittävällä tavalla, kun olin tekemässä yhtä tämän jul-
kaisun haastatteluista Skypellä. Metodi sinänsä on aivan mainio, sillä teknolo-
gian avulla voin nyt tarvittaessa istua ja tehdä töitä vaikka kotona ruokapöydän 
ääressä − tai saunatuvassa, kuten tässä tapauksessa. Haastateltava Pekka Pekkala 
sen sijaan istui autossa moottoritiellä Los Angelesissa ja puhui kännykkään, eikä 
yhteydessä silti havainnut minkäänlaista viivettä, kaikua tai katkoksia. Yhtäkkiä 
Pekka kuitenkin päästi suustaan perisuomalaisen kirosanan ja puuskahti: ”Jos 
voisin nyt kuvata sulle, mitä näen, et ehkä uskoisi silmiäsi. Kuusi vierekkäis-
tä kaistaa täynnä autoja jonossa alas laaksoon, niin pitkälle kuin silmä kantaa.” 
Hän oli siis jumissa ja eristyksissä välittömästä ympäristöstään, vaikka keskus-
teli samaan aikaan toisella mantereella olevan ihmisen kanssa − ja vaikka kes-
kustelun aihe oli se, että on löydettävä uusia, innovatiivisia liiketoiminnan ja 
verkostoitumisen malleja, kun taloudellinen tilanne on murtanut vanhat tulon-
muodostuksen rakenteet.

Liikeidoita kohti avoimuutta
Jussi Förbom
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Pekan ja minun kommunikaatio oli siis teknologista, mutta avointa ja pitkiä 
välimatkoja ylittävää, ja tieto ja näkemykset välittyivät mantereelta toiselle kuin 
sillalla virran yli. Toisaalta Pekan konkreettinen tilanne oli samalla juuttunut 
lähes paikoilleen − hän ei voinut kuin odottaa ja sopeutua ulkoisiin estäviin te-
kijöihin päästääkseen lopulta kohti päämääräänsä. Yrittäjyyden kehyksenä olo-
suhteet, jotka vertautuvat yksityisautoilijan pakkorakoon aamuruuhkassa, eivät 
olisi kaksiset. Ne eivät tukisi monisyistä ja yhtäaikaisesti moneen eri suuntaan 
avautuvaa vuorovaikutusta. Ja vain avoin vuorovaikutus tuottaa uusia innovaa-
tioita ja liiketoimintamalleja.

ON MYöS TUNNUSTETTAVA, että työnteon muodot ovat jatkuvassa muutoksessa. 
Minulle tavallinen työpäivä voi olla lauantai, jolloin menen paikalliseen kah-
vilaan työstämään tekstitoimeksiantoa kannettavalla tietokoneella — tekemään 
siis tietointensiivistä etätyötä, kuten sanonta kuuluu. Voin käyttää näin monta 
tuntia melkoisen tehokkaasti hyödykseni sen sijaan, että matkustaisin kotoa ra-
dan varresta ensin junalla Helsinkiin ja vielä asemalta metrolla tai raitiovaunulla 
työhuoneelle. Jos vielä tekisin matkan omalla autolla ja  sulkeutuisin samalla 
ulkomaailmalta, tuhlaisin vielä enemmän turhia resursseja ja lykkäisin keino-
tekoisesti sitä hetkeä, jolloin todella pääsen soveltamaan omaa luovuuttani käy-
täntöön. Siksi olen luopunut työhuoneesta toisessa kaupungissa ja keskittänyt 
työntekoni pieneen, mutta kotoisaan tukikohtaan omakotimme ulkorakennuk-
sessa. Muun maailman ja toiset ihmiset tavoitan virtuaalisesti tai matkustamalla 
junalla paikan päälle. Autoa en omista. 

Minun elämäntapavalintani eivät kuitenkaan ole asian ydin, vaan kyse on 
laajemmasta valintojen politiikasta. Todellista tulevaisuusajattelua on mieltää 
ei vain arkinen liikkuminen ja yhdyskuntasuunnittelu, vaan myös työnteko ja 
luovan, taloudellisen lisäarvon tuottaminen julkiseksi, avoimeksi ja vuorovaiku-
tukselliseksi prosessiksi. Siksi yrittämiseenkin liitetyt käsitykset on heitettävä 
ilmaan ja lakattava ajattelemasta, että sinä myyt ja minä ostan. Ostaminen on 
myymistä ja myyminen ostamista. Yksi junamatkustaja on lähdössä ja toinen 
palaamassa, mutta juuri sillä hetkellä, kun molemmat istuvat samassa vaunussa, 
liike on yhteinen. Ja vaikka liike on myös väistämätöntä, se tuottaa jokaiselle 
matkustajalle eri tavoin merkityksellistä lisäarvoa. On hylättävä yksityinen, me-
tallinen laatikko ja astuttava yhteen ja samaan eteenpäin kiitävään tilaan muiden 
kanssa. 

SAMALLA TYöN JA asumisen keinotekoisten rajoitusten on aika joustaa yhä luo-
vempien ansainta- ja ajankäyttöratkaisujen tieltä. On toki tehtäviä, kuten mei-
dänkin perheessä vaimon opettajan työ, jota on periaatteessa tehtävä säädettyyn 
aikaan säädetyssä paikassa. Silti työ sijaitsee yhä useammin siellä, missä ihmi-

sen ajatukset kulloinkin risteilevät. Kiinteä, tiettyyn työn tekemistä varten konst-
ruoituun rakennelmaan kiinnittynyt työssä käyminen vähenee, sillä se on poh-
jimmiltaan kuin istumista suljetussa laatikossa, joka seisoo tyhjäkäynnillä moot-
toritiellä.  Työssä käymisen on annettava tilaa työssä olemiselle, joka kytkeytyy 
monisyisellä tavalla kulloisiinkin tiedon, verkostojen ja ajatustyön keskinäisiin 
suhteisiin. Oleminen irrottautuu tarkasti määritellystä tilasta, sillä se on liikku-
vaa ja elävää. Siksi se rinnastuu auton sijasta junaan tai raitiovaunuun, joka kul-
kee yhtäaikaisesti lukuisilla eri linjoilla ja jonka moottori synnyttää kymmenien 
ihmisten yhtäaikaista liikettä siinä missä auton tehottomampi ja saastuttavampi 
moottori yleensä liikuttaa vain yhtä ihmistä kerrallaan. 

Myös yrittäjän on kyettävä synnyttämään, edistämään ja liikuttamaan useita 
koneistoja ja prosesseja yhtäaikaisesti. Ajankäytön on oltava luovaa ja ympäröi-
vä maailma on nähtävä moniarvoisesti. Yrittäjä ei voi käydä töissä, hän on töissä. 
On totta, että käyminen on mielletty aktiiviseksi ja tuottamukselliseksi, kun taas 
olemista on pidetty passiivisena ja ei-aikaansaavana. Samalla käyminen on kui-
tenkin syklistä ja katkonaista, oleminen taas jatkuvaa ja kestävää tai ainakin pit-
käkestoista. Tietotyöläinen voi lojua nojatuolissa ja ajatella tai käydä ilmitasol-
taan pinnallista verkkokeskustelua  ja kokea silti olevansa työssä. Monet omista 
parhaista ideoistani ovat syntyneet jopa sattumanvaraisessa kanssakäymisessä 
toisten ihmisten kanssa. Olen saattanut istua junassa kone sylissäni, kirjoittaa 
kolumnia ja kehitellä samalla kirjakonseptia Facebook-chatissä. Olen ollut liik-
keessä, mutta keskittynyt johonkin aivan muuhun. Autoa ajaessani en voisi ottaa 
moista riskiä. 

VOI OLLA, ETTEI mikään samanaikaisesti käynnissä olevista toimeliaisuuksista 
tuota yrittäjälle välitöntä taloudellista tulosta. Hänen on yhtä kaikki suostutta-
va siihen optimismiin, jota liikkeessä pysyminen edellyttää. Myös junat myö-
hästyvät aika ajoin, mutta silloinkin, kun juna seisoo, voivat ihmiset sen sisällä 
keskittyä johonkin muuhun kuin pysähtymiseen itseensä. Junasta voi jäädä pois 
risteysasemalla ja vaihtaa toiseen, eri suuntaan liikkuvaan junaan, ja edetä kohti 
uusia innovatiivisia sovelluksia. Moottoritiellä ruuhkassa seisova kuljettaja ei 
voi lakata kiinnittämästä huomiota muuhun liikenteeseen, vaikka toisten pai-
kallaan seisovien autojen tuijottaminen ei millään tavoin edistä hänen etenemis-
tään. Eikä hän voi sammuttaa moottoria, astua ulos ja valita toista autoa toisella 
tiellä, joka näyttäisi vetävän paremmin. Juna on avoin, ennakkoluuloton ja luova 
liiketoimintasuunnitelma, yksityisauto on jähmeä ja kapea-alainen tarjooma, jo-
hon yrittäjä itsepäisesti takertuu, vaikka maisema metallilaatikon ulkopuolella 
muuttaa jatkuvasti muotoaan. 

Jos ja kun yrittäminen on töissä olemista, oleellista on ensinnäkin se, mikä on 
se konkreettinen tuotos tai lisäarvo, josta joku on valmis maksamaan − mikä on 
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olemisen ansaintalogiikka. Toiseksi oleellista on se, että oleminen osataan osoit-
taa eli markkinoida liikkumiseksi, siis liikkeessä olemiseksi. Junassa voi kävellä 
tai vaikka juosta, vaikka juna itsekin liikkuu, ja myös yrittämisen tiimellyksessä 
voi kukin osaaja liikkua tarpeen mukaan hyvin erilaisilla nopeuksilla. Autossa 
ihmisten on pysyttävä paikoillaan, ettei tasapaino järky.

Jos ja kun Creada on onnistunut herättämään pohdintaa, jonka yhtenä ponti-
mena tai ärsykkeenä on ollut liikkumisen ja paikoillaan olemisen tai käymisen 
ja olemisen välinen dialektiikka, on se onnistunut tehtävässään erinomaisesti. 
Silloin se on rohkeasti erottunut vanhakantaisista yrittäjyyskoulutuksista, joissa 
yrittäjä on haluttu eriyttää toisista yrittäjistä kuin moottoritien peltilaatikot toi-
sista peltilaatikoista. Tämän arvokkaan lopputuloksen ovat kuitenkin kyenneet 
synnyttämään vain ne ihmiset, jotka ovat prosessiin osallistuneet. Ihminen voi 
liikkua, ideoida, luoda ja synnyttää vain suhteessa toisiin ihmisiin, ja ihmisten 
kanssa hänen on ajatustyönsä hedelmät jaettava. Mutta vaatii rohkeutta hypätä 
liikkuvaan junaan ja kohdata pystypäin sen toiset matkustajat, jotka kaikki ovat 
eri vaiheessa omaa matkantekoaan.

T O T E U T TA J AT

R A H O I T TA J AT

Luova Suomi -hanketta on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoittamasta valtakunnallisesta  
OPM:n Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelmasta.



”Tarvitsin ympärilleni ihmisiä, jotta voisin pöllyttää omia 

ajatuksiani, ja että joku vähän ruoskisi, panisi tekemään”, 

sanoo luovien alojen yrittäjävalmennukseen Creadaan 

osallistunut yrittäjä. Ja ihmisiä Creada tarjosikin, kuten  

myös intensiivistä ryhmätyötä, sparrausta ja verkostoja. 

”Oli ihanaa, ettei kukaan halunnut tappaa sitä meidän luovaa 

ideaa, kuten joissain aiemmissa yrittäjyysvalmennuksissa”, 

sanoo yksi haastateltavista. ”En todellakaan ollut aikonut 

ryhtyä yrittäjäksi”, huudahtaa toinen. ”Pointti on, että mukana 

on eri alojen ihmisiä, jolloin tapahtuu sitä ristipölytystä, ja 

syntyy uudenlaisia tiimejä”, kiteyttää kolmas. 

Creada loi uutta ja ajatteli toisin. Se iskosti yrittäjähenkeä 

luovien tekijöiden monipuolisen joukkoon ja kasvatti 

liiketoiminnan juuret siihen maaperään, jonka ihmiset itse 

muodostavat. Tässä haastattelukokoelmassa osallistujat 

kertovat, millaisia tuloksia prosessi tuotti.


