
Valmennusohjelma 01-05/2023
Luovien alojen yrityksille kehittämisprojektien toteuttamisen

ja liiketoiminnan kehittämisen tueksi



Ilmoittautuminen 
valmennusohjelmaan 

on käynnissä 1.8.-30.11.2022

Ilmoittaudu mukaan 30.11.2022 mennessä:
https://kauppa.humak.fi/tuote/creve-luovien-alojen-valmennusohjelma/

Ohjelma toteutetaan, mikäli osallistujia on vähintään 15 hlöä. 
Kehittämishankkeista mukaan voi osallistua mukaan useampi hlö.

.

https://kauppa.humak.fi/tuote/creve-luovien-alojen-valmennusohjelma/


Asiantuntija- ja vertaistukea projektin toteutukseen

Humakin luovien alojen yrityspalvelu Creve toteuttaa yhteistyössä AVEKin kanssa luovien 

alojen kehittämishankkeille suunnatun valmennusohjelman 9.1. – 31.5.2023.

Ohjelman kautta saat asiantuntija-apua, vertaistukea, osaamista ja verkostoja luovien alojen 

kehittämisprojektin toteutukseen, konseptien testaamiseen, tuotteistamiseen, liiketoiminnan ja 

rahoituksen suunnitteluun.

Creve on toteuttanut valmennusohjelmia luovien alojen yrityksille jo 13 vuoden ajan. 

Osallistuneiden yritysten mielestä tärkein hyöty ohjelmasta on ollut

• oman liiketoiminnan kokonaisuuden, resurssien ja toiminnan suunnittelun ymmärtäminen,

• konkreettinen apu kehittämisprojektien läpivientiin ja jatkon varmistamiseen,

• palvelujen, verkostojen, toimintatapojen ja johtamisen kehittyminen,

• yhdessä muiden samassa vaiheessa olevien kanssa kehittämisongelmien ratkominen, 

verkostoituminen ja yhteistyön käynnistyminen.

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

https://kauppa.humak.fi/tuote/creve-luovien-alojen-valmennusohjelma/


Valmennusohjelman toteutus

• Toteutusaika 9.1.– 31.5.2023

• Valmennusohjelma toteutetaan kokonaisuudessaan verkossa (Moodle, Zoom)

• Sisältö:
• Yhteiset valmennustapaamiset ja vertaismentorointi verkossa 5x ohjelman aikana,

• Hanke-/pienryhmäkohtaiset ohjaustapaamiset verkossa 3x ohjelman aikana,

• Ohjelman toteutuskielenä on suomi. Osa vierailevista alustajista voi olla kansainvälisiä vieraita, tällöin 

puheenvuorot englanniksi.

• Ohjelma on opinnollistettu eli valmennusohjelman suorittaminen tuottaa osallistujille Humakin

Kulttuurituottaja AMK-opintosuoritukset Tuotekehitys ja tuotteistaminen sekä Toiminnan ja rahoituksen 

suunnittelu -opinnoista (5+5op).

• Ohjelman opintomaksu avoimen AMK:n kautta on korkeakoulujen opintopistemaksu 150€/hlö. 

Osallistumismaksu on hyväksyttävä kulu AVEKin demo-tukea saaneille hankkeille ja sen voi hakea kuluna 

hankkeen maksatuksessa.

• Ohjelma toteutetaan, mikäli osallistujia on vähintään 15 hlöä. Kehittämishankkeista voi mukaan osallistua 

mukaan useampi hlö.
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Aikataulu

Osallistujia pyydetään varaamaan seuraavat ajankohdat jo ilmoittautumisvaiheessa:

Verkkolähipäivät

- Aloitustapaaminen to 12.1.2023 klo 9-11

- Verkkolähipäivä 1, to 19.1.2023 klo 9-12

- Verkkolähipäivä 2, to 16.2.2023 klo 9-12

- Verkkolähipäivä 3, to 16.3.2023 klo 9-12

- Verkkolähipäivä 4, to 13.4.2023 klo 9-12

- Verkkolähipäivä 5, to 11.5.2023 klo 9-12

Ohjaus-/mentorointitapaamisten ajat sovitaan osallistujien kanssa erikseen.

Kaikki tapaamiset toteutetaan Creve Zoomissa.

Kehittämistoiminnan raportointi 31.5.2023 mennessä (kirjallinen/suullinen).

Opintosuoritukset kirjataan 30.6.2023 mennessä.



Suoritustapa
Valmennusohjelman sisältö perustuu Humakin Kultuurituottaja AMK-tutkinnon opetussuunnitelman opintojaksoihin 

Tuotekehitys ja tuotteistaminen (5op)* ja Toiminnan ja rahoituksen suunnittelu (5op)*

Opintoina valmennusohjelman laajuus on 10 opintopistettä (op), mikä vastaa n. 270h työskentelyä omassa 

kehittämishankkeessa, sisältäen ryhmä- ja pienryhmätapaamiset. 

Opinnot suoritetaan oman kehittämisprojektin kautta: 

• Osallistuen valmennusohjelman aikana 

• viiteen valmennustapaamiseen (ryhmä, verkossa)

• kolmeen projektikohtaiseen/pienryhmän mentorointitapaamiseen 

• Toteuttamalla ohjelman aikana viiden valmennusteeman mukaiset sisällöt omassa kehittämistoiminnassa 

kehittämisprojektia ja osallistujan omaa liiketoimintaa tukevalla tavalla

• Ohjelma, työkalut ja materiaalit ovat saatavilla valmennusohjelman verkkoalustalta Hoodlesta

• Raportoimalla viiden teeman mukaiset sisällöt ja kehittämistoiminnan raportointiohjeistuksen mukaisesti 

määräaikaan mennessä.

• Raportointiohje ja raporttipohja ovat saatavilla valmennusohjelman verkkoalustalla Hoodlessa. Raportti vastaa 

kehittämistoiminnan osalta myös AVEKille toimitettavaa loppuraporttia.

*) Opetussuunnitelman mukaiset opintojaksokuvaukset esitetty tämän esitteen sivulla 8.



Suoritettavien opintojaksojen osaamistavoitteet
Humak, Kulttuurituottaja AMK
https://www.humak.fi/wp-content/uploads/2018/08/Kulttuurituottaja-AMK-OPS-2018-2024.pdf

Tuotekehitys ja tuotteistaminen 5 op 
Osaamistavoitteet 
Opiskelija: 
• tuntee asiakaslähtöisen tuotekehitysprosessin 

peruskäsitteet, vaiheet ja työtavat 
• osaa käyttää luovaa ongelmanratkaisua uusien 

tuotteiden kehittämisessä 
• ymmärtää tuotekehityksen ja tuotteistamisen 

merkityksen osana liiketoimintaa 
• ymmärtää palvelumuotoilun ja tuotteistamisen 

perusperiaatteet ja käytännöt. 

Sisältö: 
• tuotekehitys- ja tuotteistamisprosessi sekä niiden 

johtaminen 
• tuotteen tai palvelun suunnittelu ja tuotteistaminen. 

Toiminnan ja rahoituksen suunnittelu 5 op 
Osaamistavoitteet 
Opiskelija:
• tuntee toiminnan suunnittelun ja rahoituksen 

periaatteet 
• soveltaa rahoitusosaamistaan erilaisia 

rahoitusmuotoja käyttämällä 
• toteuttaa rahoituksen valitsemassaan projektissa, 

tuotannossa tai organisaatiossa 
• osaa arvioida investointien ja käyttöpääoman 

tarpeen. 

Sisältö: 
• Rahoituksen suunnittelu ja varainhankinta, toiminta-

ja rahoitussuunnitelman laatiminen. 

https://www.humak.fi/wp-content/uploads/2018/08/Kulttuurituottaja-AMK-OPS-2018-2024.pdf
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Leena Janhila 

Asiantuntija, liiketoiminta ja yrittäjyys

Humanistinen ammattikorkeakoulu / Creve

leena.janhila@humak.fi

+358 400 349 397
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