
Luovan talouden 
edistäminen



Luovat alat ja luova talous ryhmittyvät kolmen liiketoimintamallin alle. Kullakin näistä on oma 
toimintaympäristönsä, oma horisontaalinen vaikuttavuutensa taloudessa sekä oma 
kansainvälistymisen malli 

Monistettavat digitaaliset sisällöt

Digitaaliset sisällöt edistävät 

digitalisoitumista sekä uusien 

ratkaisujen syntymistä ja käyttöönottoa 

myös horisontaalisesti ja ovat osa 

datataloutta. Itsessään ne ovat korkeaa 

arvonlisää tuottavaa kansainvälistä 

liiketoimintaa jolla on merkittävä 

kasvupotentiaali. Suomessa on korkea 

osaamistaso tällaiseen tuotantoon. 

- Työllistää 21 000

- Liikevaihto 3,6 miljardia

Lisäarvoa tuottavat luovat palvelut

Palvelut uudistavat yrityksiä mm. globaalien 

haasteiden ratkaisemisessa kuten 

kiertotalouden edistäminen ja 

vähähiilisyyden toteuttaminen, sekä 

kasvattavat horisontaalisesti arvonlisää ja 

kansainvälistä kilpailukykyä. Vipuvaikutus 

tuottavuuteen voi olla merkittävä.

- Työllistää 20 000

- Liikevaihto 2,5 miljardia (2019)

Tapahtuma-ala / elämykset

Laajasti verkostomaista

liiketoimintaa jolla on vahva alueellisen 

veto- ja pitovoiman merkitys, mm. 

osana matkailun edistämistä tai 

osaavan työvoiman houkuttelua. Ne 

ovat keskeisiä myös maakuvan

muodostamisen kannalta.

- Työllistää 20 000 / 175 000 

kausityöntekijää

- Liikevaihto 2,35 miljardia (2019)

Luova talous ja luovat alat -

mahdollisuudet ja vahvuudet

Tarkemmat määrittelyt näille kärjille sekä 

oikeat luvut saadaan VTT:n selvityksen 

valmistuttua alkuvuodesta 2023 



TEM: TAPAHTUMA-ALA KAIKKINE LIITÄNNÄISTOIMINEEN

TEM: LISÄARVOA TUOTTAVAT PALVELUT YRITYKSILLE 

muotoiluintensiiviset tuotteet ja palvelut kuten graafinen 

suunnittelu, muoti ja life-style suunnittelu, brändit, viestintä, 

markkinointi, palvelumuotoilu liiketoimintana, 

asiakaskokemuksen luominen

TEM:  MONISTETTAVIEN 

SISÄLTÖJEN TUOTANTO JA 

JAKELU

OKM: SISÄLLÖN LUONTI

• Kirjallisuus

• Elokuva

• Musiikki

• Kaikki av-sisällöt

• Pelit

• Toimitettu media

OKM: LUOVA TYÖ 

muotoilu

arkkitehtuuri

Musiikki 

Teatteri 

Sirkus 

Museot, galleriat

Uniikit tuotteet

Urheilu- ja liikuntatapahtumat

Uskonnolliset tapahtumat

Tapahtumien toteutukseen liittyvä liiketoiminta

Messut, markkinat

Koulutustapahtumat

Yritystapahtumat

Tapahtumatilat

OKM: ESITTÄVÄ TAIDE, 

KULTTUURI-PERINTÖ

OKM ja TEM –välisiä lähestymiseroja

TEM toimenpiteet kattavat koko liiketoimintaekosysteemin, myös 

digiympäristön teknologiakehityksen, jakelun ja muun 

arvoketjuun kuuluvan
Mikä LUOVA 

TALOUS?

Luovat alat, 

kulttuurialat, 

tapahtuma-ala jne. 

ovat osia luovasta 

taloudesta (creative

economy)

OKM ja TEM 

tehtävät ja tavoitteet 

sekä  samalla 

toimenpiteiden 

kohderyhmät 

eroavat merkittävästi 

toisistaan



Kasvun pullonkaulat

Luovan talouden tiekartta 2020
Ekosysteemien kehittymättömyys, verkostojen puute

Osaajien vähäisyys, erityisesti av-tuotannossa ja peli-alalla

Luovien alojen haasteet kasvupolkujen tunnistamisessa 
murroksen keskellä

Asiakkaiden haasteet tunnistaa mm. muotoilun tuoma kilpailuetu

Haasteet tunnistaa uusia markkinoita

Toimialatiedon ja mittareiden puute, yhteisen kielen puute

Tiedon ja mittareiden puute vaikuttaa myös rahoituksen 
saatavuuteen ja osuvuuteen



Tunnistettu 
kasvumahdollisuus,

Marinin HO 2019H2 tavoitteena:

• toimialan yritysten kasvu 

• työllisyyden kasvu ja 
työelämän laadun 
paraneminen

• BKT-osuuden kasvu
TEM-OKM virkamiestyönä 

Tiekarttaprosessin 
valmistelu

Tilannekuva 2020

• Tiekartan kirjoittaminen 

• Ohjausryhmän ja verkostojen 
käynnistäminen

• BF: CBF-rahoitus, 
taustaselvitysten laatiminen

• Kuvaus TEM-OKM 
vastuualueista

• Tiekartan tavoitteiden 
viestintä sidosryhmille

TEM-OKM virkamiestyönä

Tiedonvaihto ja yhteisten 
tavoitteiden sanoittaminen 

Kasvun esteet 2021

• RRF, ESR, BF 
rahoitusvälineet, TEM 
instrumentit mukaan 
tiekarttatyöhön

• Osaamiset ja mittarointityön
käynnistäminen 

• Round Table –työ 
monistettavien sisältöjen 
tarpeiden kirjaamiseksi

TEM-OKM virkamiestyönä 
Rahoittavien ohjelmien 

yhteensovittaminen 
tiekarttatyön kanssa

Kasvusopimukset 2022

• Av-kasvusopimus

• Mittarointityön käynnistäminen

• Osaamishaasteen 
ratkaiseminen

TEM-OKM virkamiestyönä

AV-kasvusopimuksen 
ohjausrakenteen 

suunnittelu

Prosessi kohti uudistumista:

Tavoitteena on yritysten liiketoiminnan uudistumisen aikaansaaminen eri liiketoimintaympäristöissä tai ekosysteemeissä jotka jo 

lähtökohtaisesti ovat joutuneet kohtaamaan globaalin muutoksen. Keskeisin työ on ollut sovittaa yhteen tunnistettujen kasvun pullonkaulojen 

ratkaisemiseen liittyvät toimenpiteet, niiden toteuttamisen vastuut eri tahoilla sekä rahoituksen saaminen muutosprosessia tukevien 

hankkeiden toteuttamiseen. Muutoksen tunnistaminen ja siihen liittyminen vaatii pitkäjänteistä työtä kaikilla hallinnon ja yritystoiminnan tasoilla. 

Kestävän kasvun edistäminen



Luovan talouden 
tiekartta

Ekosysteemien 
tunnistaminen

BF ja muut

Arvoketjukuvaukset

Mittarointi

TEM 

Mittarointihanke

Osaamiset

OKM ja TEM

Oppilaitosten 
yhteistyöhanke

Talent Boost yhteistyö
Kasvu ja 

kansainvälistyminen, 
yrityspalvelut

BF ja Creative Finland

Pysyvän muutosta 
tukevan neuvoston 
luominen julkisen ja 

yksityisen sektorin välille

Julkisten 
rahoitusinstrumenttien 
toimivuuden tarkastelu

BF ja VTT hanke 

luovien alojen fact sheet

Uuden toimintatavan 

luominen yritysten ja 

oppilaitosten välille

TEM – BF keskustelu / 

Work in Finland -sivut

Erilliset prosessit kolmella alueella BF

- Monistettavat sisällöt

- Palvelut

- Tapahtuma-ala

HO tavoite:

Palvelu- ja neuvonta-

verkoston luominen

Kasvun esteet: kehityspolun oikea-

aikainen ketjutus ja jarrujen 

tunnistus

Onnistunut uudistuminen edellyttää 

oikeassa järjestyksessä toteutettuja 

toimenpiteitä. Tavoite X ei voi toteutua 

ennen kuin muutos a on suoritettu 

vaiheeseen jossa b voidaan aloittaa.

Ymmärrys muutosten painopisteistä ja 

järjestyksestä on osoittautunut hankalaksi 

erityisesti sellaisten toimijoiden 

keskuudessa joilla ei ole strategista 

tehtävää. Tarvitaan laaja tilannekuva 

tukemaan muutosten askeleita.

Uudistumisen jarruna toimivat myös vanhaan 

toimintaympäristöön liittyvät mittarit kuten TOL-

luokat tai ammattinimikkeet ja 

ammattibarometri. Ne eivät tue uudistuvien 

arvoketjujen liiketoiminnan tunnistamista. 

Panostusten onnistumista mitataan aina 

menneisyyden näkökulmasta. Joskus myös 

HO kirjaukset eivät tue uudistumista vaan 

vanhan toimintamallin pysyvyyttä. 

Kasvun esteiden tunnistaminen

Creative 

Finland



Kasvuportfolio

Kasvumahdol-
lisuuksien

tunnistaminen

Kasvunmahdolli-
suuksien
tarkastelu

Av-toimiala 
muodostuu  

- Kotimaisesta av-
tuotannosta ja 

IPR-lisensioinnista 

- Av-
tuotantopalvelujen 

myynnistä kv-
asiakkaille

Kysyntä on 
nopeassa 
kasvussa

Toimialan 
ehdotus kasvu-
sopimukseksi

Toimiala 
muodostaa oman 
tilannekuvan ja 

tavoitteet 

Kasvumuistio

Muodostetaan 
yhteinen visio

- tärkeimmät 
toimenpiteet 

- keskeiset 
toteuttajat (TEM, 
OKM, toimialan 

toimijat)

-toimenpiteiden 
toteutusjärjestys 

Dialogi

Toimenpiteiden 
hankkeis-
taminen

Tilannekuvatyö: BF -

selvitykset

- Finnish Audiovisual

Industry Roadmap

- Kotimainen av-ala 

kiihtyvässä muutoksessa, 

pula osaajista kasvun 

esteenä

AV-alan kasvumahdollisuuksien 

tarkastelu

Kasvun esteet:

Nopea muutos on luonut 

osaamispuutteita,  ei 

toimintamallia osaamisten 

ajantasaistamiselle, ei kansallista 

kasvuvisiota ja yhteistä 

päämäärää kaikkien ekosysteemin 

toimijoiden kesken

TEM – OKM yhteistyö, 

kasvusopimustyön 

käynnistäminen

Toimiala fasilitoituna, 

Film Tampere

TEM – OKM fasilitoimana

Seuranta ja dialogin 

ylläpito

Toimiala yhdessä 

julkisten toimijoiden 

kanssa  (TEM, OKM, BF, 

SES)

Nyt ollaan tässä

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/ohjelmat/luovien-alojen-kasvusopimus


Miksi dialogia tarvitaan? 

Raha ja lainsäädäntö eivät yksin riitä ratkaisemaan yritysten uudistumisen haastetta. 
Tarvitaan rohkeita yksilöitä ja organisaatioita tekemään aloitteita ja yhdistämään 
voimavarat uudistusten toimeenpanoon.

Tämä vaatii siilojen purkamista, yhteistä arvopohjaa ja ymmärrystä tulevaisuuden 
muutostarpeista sekä laajapohjaisuutta uudistusten toimeenpanossa. 

Kasvusopimuksessa käynnistetään prosessi joka tukee yrityksiä monimutkaisissa 
toimintaympäristön muutoksissa. Samalla julkisen sektorin toimintatavat uudistuvat 
yhteisten tavoitteiden mukaisesti. Iteratiivinen prosessi edellyttää jatkuvaa dialogia ja 
kokonaiskuvan tarkastelua toimialamuutoksen rinnalla

Yksinkertaisimmillaan dialogiin osallistuu määritelty ryhmä julkisen ja yksityisen 
sektorin toimijoita jotka yhdessä avaavat ja ratkovat edustamansa ryhmän kestävän 
kasvun haasteita.



Av-kasvu-

sopimus

Av-kasvu-

sopimus

Neuvottelu-

kunta

Monistettavat 
sisällöt

Lisensiointi 
liiketoimintana ja 

sen rahoitus

Kasvusopimus-
prosessit

Osaavan 
työvoiman 
hankkeet

Palvelut

DFF työ uudeksi 
toimintamalliksi

Tapahtuma-ala

Mittarointi ja 
tulevaisuuskuva 

AKO –
Tapahtumateollis

uus ry

Tekstiili ja muoti

(Käsi- ja 
taideteollisuus)

Gaia Oy,

Kansainvälistymis
en 

mahdollisuudet

Fact Sheets –
hanke

BF - VTT

OKMTEM

Creative 

Business Finland 

/ BF

Creative Finland viestintä SES

TAIKE

Av-kasvu-

sopimus

Luovan talouden 

neuvottelukunnassa 

käydään dialogia:

Operaattorit

- Business Finland

- Taike

- Toimialaoperaattorit

Toteuttavat hankkeet:

- Hankerahoitukset



Kiitos!

Neuvotteleva virkamies Petra Tarjanne

Työ- ja elinkeinoministeriö

Innovaatiot ja yritysrahoitus, toimialakohtainen 
elinkeinopolitiikka


