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Tausta

• Globaalit megatrendit, kuten digitalisoituminen, 

elämyksellisyys, vastuullisuus ja kestävä kehitys 

tarjoavat mahdollisuuksia luovan osaamisen 

hyödyntämiselle ja aineettomien oikeuksien eri muodoille 

kasvu- ja rakennemuutosalojen näkökulmasta

– Valtioneuvoston periaatepäätös Aineettoman arvonluonnin 

kehittämisohjelma 2014–2020

– Kansallinen muotoiluohjelma Muotoile Suomi

– Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020

– Audiovisuaalinen kulttuuri digitaalisessa ympäristössä sekä luovan työn 

tekijöiden toimeentuloa ja älystrategioita koskevat linjaukset

6.5.2019Minna Taipale2



Tavoiteltavat muutokset

– Luovan osaamisen käyttäminen integroituu eri kasvu- ja 

rakennemuutosaloille, oppilaitoksiin ja julkiselle sektorille, jolloin luovien 

alojen työvoiman mahdollisuudet ansaita omalla työllä parantuvat. 

– Luovien alojen ammattilaisten ja alan opettajien osaaminen vastaa 

työelämän ja kansainvälistymisen tarpeita, mikä parantaa koulutuksen 

laatua ja osuvuutta. 

– Saadaan aikaan uutta liiketoimintaa taiteen, tieteen, teknologian ja 

erilaisen aineettoman arvonluonnintuotannon rajapinnoilta luovien alojen 

toimijoiden kesken ja yhteistyössä muiden kasvu- ja 

rakennemuutostoimialojen kanssa. 

– Luovaa osaamista sovelletaan uusin tavoin eri alojen työelämän 

kehittämisessä, johtamisessa ja innovaatiotoiminnassa. 

– Luovan talouden ja osaamisen neuvonta- ja tukijärjestelmät toimivat, 

jolloin alan osaaminen ja ammattitaito vahvistuvat. 
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Toimenpiteet 1 

Monialaiset osaamisohjelmat

Tuetaan uutta luovan talouden ja aineettoman arvonluonnin kehittymistä 

kasvu- ja rakennemuutosalojen monialaisella neuvonnalla, mentoroinnilla, 

koulutuksella ja osaamisohjelmilla, joissa yhdistetään luovien alojen 

yrittäjyyden, kulttuuri- ja liikuntamatkailun sekä muiden alojen osaamista 

tavoitteena osaamisen ja ammattitaidon vahvistuminen kansainväliselle 

tasolle.

Koulutustarjonnan osuvuuden parantaminen uusien tuotteiden ja 

palveluiden kehittämiseksi

Parannetaan luovaan osaamiseen liittyvän koulutustarjonnan osuvuutta ja 

monialaista osaamista ideoiden kaupallistamiseksi, uusien tuotteiden ja 

palveluiden kehittämiseksi, ”brändäämiseksi”, uusien jakelukanavien ja 

arvoketjujen hyödyntämiseksi kasvu- ja rakennemuutosaloilla ja niiden 

osaamis- ja innovaatioverkostoissa.
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Toimenpiteet 2

Ammattilaisten ja opettajien osaaminen

Kehitetään luovien alojen ammattilaisten ja opettajien liiketoiminta-, 

johtamis- markkinointi- ja kansainvälistymisosaamista alan liiketoiminnan 

vahvistamiseksi ja koulutustarjonnan osuvuuden parantamiseksi. 

Luova osaaminen työelämässä

Vahvistetaan työvoiman innovoinnin, luovuuden, yrittäjyyden ja työkyvyn 

edistämistä. Tuetaan ja edistetään johtamista sekä työntekijöiden innovointi-

ja työkykyä luovan osaamisen, taiteen, kulttuurin ja liikunnan menetelmin ja 

keinoin. 

Tiedontuotanto ja viestintä

Tuetaan uutta luovan talouden ja aineettoman arvonluonnin valtakunnallista 

toimintaa (hyvien käytäntöjen kokoaminen, levittäminen ja juurruttaminen), 

tiedontuotantoa ja viestintää.

6.5.2019Minna Taipale5



Hallintomalli

• Toimenpidekokonaisuudelle asetettiin OKM -johtoinen Ohjausryhmä, joka 

kokoaa ministeriöiden, hallinnon ja teeman kannalta keskeisten järjestöjen 

asiantuntemuksen.

• OKM:n valtakunnallinen Luovaa osaamista toimenpidekokonaisuus 

hallinnoidaan ja toimeenpannaan alueilla siten, että Hämeen ELY-keskus

toimii toimenpidekokonaisuuden rahoittajana.

• Toimenpidekokonaisuudelle haetaan avoimella haulla Koordinaatiohanke, 

jonka tehtävänä on ohjaus, neuvonta, koulutus, verkottaminen, tilaisuuksien 

järjestäminen sekä teemaan liittyvä selvitys- ja arviointityö.

• Hämeen ELY-keskus rahoittaa sille osoitetusta määrärahasta Hankkeita, 

jotka toteuttavat yhtä tai useampaa kokonaisuuden toimenpidettä. 
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1. Luova ja osallistava Suomi, Taideyliopisto

2. Creative Finland, Agma Ry  

3. Hyvinvoinnin välitystoimisto, Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu 

4. Aineeton omaisuus yritysten voimavaraksi, Cursor Oy

5. Tuunaa Tuottoa Vol.2, Novago Yrityskehitys 

6. Luova Matka - Culture Creators go Tourism, Business Finland 

7. Hiilinielu Design Studio, Tampereen ammattikorkeakoulu 

8. Taiteilijan ansaintamallit, roolit ja toimeentulo (TaideART), Turun ammattikorkeakoulu 

9. Serious Games Platform for Business and Education (SeGaBu), Kajaanin Ammattikorkeakoulu 

10. CCF- Culture Creative Fund, Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu

11. Design or Die - luovasta osaamisesta uutta arvoa ja kilpailukykyä, Lahden ammattikorkeakoulu 

12. HYPE - rajat ylittävä hyötypelikoulutus, Satakunnan ammattikorkeakoulu 

13. LicenseUp - Liiketoimintaa aineettomista oikeuksista, Turku Science Park 

14. Kulttuuripalvelut saavutettavaksi matkailijoille - kulttuurimatkailureittien kehittäminen, Jyväskylän 

Ammattikorkeakoulu 

15. Tarinat peliin - toimintamalli museosisältöjen tarinallistamiseen, tuotteistamiseen ja yhteistyöhön, Suomen 

museoliitto 

16. Kortteeri - notkistaa ja kokeellistaa kivijalkakulttuuria, Satakunnan ammattikorkeakoulu 

17. Innovation Resource Moderating Tool (IRM-Tool), Novia

18. City Drivers, Laurea-ammattikorkeakoulu

19. FIVR virtuaalitodellisuusalan kasvuohjelma, FIVR ry

20. Näyttelijäsoveltamo, Suomen Näyttelijäliitto 

21. Ratkaisumalleja taiteen yhdistämiseksi rakentamiseen, Teollisuustaiteen Liitto Ornamo ry 

22. CREVE 2.0 - luovien alojen yrityspalvelujen yhteistyömalli, Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu 

23. Culture Tourism for City Breakers, Metropolia Ammattikorkeakoulu 

24. HerääPahvi!, Tampereen ammattikorkeakoulu

25. Virtuaalinen elämyslääke -luovaa osaamista sote-alalle, Tampereen ammattikorkeakoulu  

26. CREATHON, Metropolia ammattikorkeakoulu
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Esimerkkejä hankkeista
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City Drivers https://www.citydrivers-project.fi/

Tavoitteena on parantaa luovan alan osaajien valmiuksia tarjota palvelumuotoiluun ja 

yhteiskehittämiseen perustuvia palveluja. 

Kortteeri https://samkkuva.wixsite.com/kortteeri

Kortteeri yhdistää taiteen, yleisöt, välittäjätahot sekä yrittäjät kaupunkitilassa tapahtuvien 

lyhytkestoisten taidetekojen ja -teosten kautta. Hankkeen tavoitteena on taiteen ja 

kulttuurin keinoin elävöittää pienten- ja keskisuurten rakennemuutospaikkakuntien 

keskusta-alueita.

Innovation Resource Moderating Tool (IRM-Tool) http://www.innovationtool.fi/project-

info/

Hanke tuo yhteen meriteollisuuden ja luovan alan osaajat. Tavoitteena on luoda

innovaatiotyökalu, joka parantaa luovan alan toimijoiden työllistymistä mm. teollisuuden

parissa sekä meriteollisuuden mahdollisuuksia hyödyntää luovan alan osaajia tuotteiden

ja palvelujen kehittämisessä.

https://www.citydrivers-project.fi/
https://samkkuva.wixsite.com/kortteeri
http://www.innovationtool.fi/project-info/

