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LUOVAT  TOIMIALAT:  MUUTAMIA ESIMERKKEJÄ 

• Animaatioiden, pelien ja elokuvien tuotanto = kuvalliset tallenteet 

• Arkkitehtuuri 

• Taide ja galleriat 

• Luova käsityö 

• Mainonta ja muu markkinointiviestintä 

• Julkaisutoiminta (kirjat, sanomalehdet, nettijulkaisut) 

• Design eli muotoilu (myös ns. teollinen muotoilu) 

• Osa ohjelmistotuotantoa 

• Taide- ja viihde-esitykset: esimerkiksi ooppera, teatteri, tanssi 

• Radio ja äänitallenteet (esim. cd-levyt) 

• Lisäksi edellä mainittujen alojen yhdistelmät eli ns. hybridit 

 



LUOVA ALA KANSANTALOUDEN NÄKÖKULMASTA 

• Nopean kasvun ala sektori. Toimialan kasvu on ollut viime 
aikoina yli 10 prosenttia suurempaa kuin keskimääräinen 
muu kasvu Euroopassa. 

• Luovat alat työllistävät Euroopassa suoraan noin 3-4 %:ia 
työssä käyvästä väestöstä, eli noin 6 miljoonaa henkeä.  
Merkitys on kuitenkin suurempi, koska luovat tuotteet ovat 
usein sulautuneina  perinteisiin tuotteisiin tai palveluihin  
(esim. ohjelmistot ja muotoilu). 

• Digitaalisista kanavista  ja nettimarkkinoinnista tullut 
jakelun kannalta entistä tärkeämpi väylä. 

• Suomalaisittain käyttämätöntä potentiaalia on paljon.   

 



NS. KULTTUURITEOLLISUUDEN OSUUS TYÖVOIMASTA; 
%  KAIKISTA TYÖNTEKIJÖISTÄ. TOP 3 EUROOPASSA 

• 1) Alankomaat 

• 2) Ruotsi 

• 3) Suomi  (4.2 % kaikista työssäkäyvistä) 

 

• Lähde: Eurostat 

 

• Myös seudullinen ja alueellinen merkitys on tärkeää 



MEGATRENDIT, JOTKA EDISTÄVÄT LUOVAN ALAN 
KASVUA MEILLÄ JA MUUALLA 

• Ostovoiman kasvu. Asumisen ja ruoan lisäksi rahaa riittää 
muuhunkin kulutukseen. 

• Vapaa-ajan ja eläkeläisten suhteellisen osuuden kasvu 

• Nautinnollisuuden eli hedonismin kasvu. Halutaan 
elämyksiä, mielihyvää, jännitystä, virtuaalisuutta, 
epätavallista 

• Esteettisten arvojen suosion kasvu (kauneus, toimivuus jne.) 

• Uudet teknologiset mahdollisuudet tuotannossa ja 
jakelussa. Globaalin markkinan skaalautumisedut 24/7. 
Hyötyjen ja tarjoamien mahdollisuuksien mittakaava kasvaa. 

• Innovaatioiden entistä vauhdikkaampi leviäminen 



LUOVA ALA VAATII  USEIN MONENLAISIA PÄÄOMIA. SE ON 
SAMANAIKAISESTI SEKÄ TYÖ- ETTÄ PÄÄOMAVALTAISTA 

• Inhimillistä pääomaa:  monipuolista osaamista ja luovuutta 

• Sosiaalista pääomaa: kumppanuuksia, verkostoja jne. 

• Kulttuurista ja mainepääomaa, tunnettuutta 

• Aineellista pääomaa: fyysisiä tiloja ja laitteita 

• Rahallista pääomaa:  tuotekehitykseen, tuotantoihin, myynti- ja 
jakelukanavien luontiin, liikepääomaan 

 

• VASTAAVASTI NÄISTÄ TUOTANNONTEKIJÖISTÄ SYNTYY BUSINESS-
VARALLISUUTTA, JOTA SUOMENKIN ON SYYTÄ KEHITTÄÄ  ”CONTENT IS 
THE KING”-IDEOLOGIAN MUKAISESTI.  JOS TÄMÄ AJATTELU ULOTTUISI 
ELINKEINOPOLITIIKKAAN JA YRITYSRAHOITUKSEENKIN, LUOVA ALA VOISI 
OLLA SUOMEN TALOUDEN PELASTUS. 

• Aineeton, ja usein näkymätön,  tuotantovarallisuus el  ole arvotonta 
vaan  reaalista  ja arvokasta. 



MITEN KÄYTTÄMÄTÖN POTENTIAALI VOITAISIIN 
VAPAUTTAA ? 

• Uudistamalla ja kehittämällä rahoitus- ja vakuusajattelua 
elinkeinopolitiikan osana luovien alojen erityistarpeet 
huomioonottaen   Ei avustuksia, vaan sisältövakuuslainat ja  -
takaukset  kiireesti sisällöntuottajayritysten käyttöön. 

• Edistämällä yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusta 
osana luovien alojen  ammatillista koulutusta 

• Vaalimalla ja suosimalla omintakeista suomalais-kansallista 
kulttuuria monikansallisten virtausten tasapäistävältä 
massavaikutukselta 

• Varmistamalla nykyistä  paremmin sitä, että luova ala voi palvella 
kaikkia suomalaisia (esim. lapsia ja vanhuksia) 

• Tekemällä muita varusrakenteita suomalais-kansallisen luovan 
alan hyväksi.   

• Edistämällä ns. konseptiajattelua. Luovalla alalla kilpailu käydään 
usein  pikemminkin konsepteilla kuin vain  hinnoilla / tuotteilla 



LUOVAAN ALAAN KANNATTAA PANOSTAA, KOSKA … 

• Kasvava kysyntä: kulttuurinen kulutus kasvaa etenkin nuorten, 
”keskiluokan” ja eläkeläisten keskuudessa.  

• Kansallinen etu:   Alan murroksessa on syytä olla mukana. 
• Ns. korkeakulttuurin ja ns. populaarikulttuurin raja madaltuu: kulttuuri- 

ja elinkeinopolitiikalla on suuri yhteinen leikkauspinta 
• Hyviä roolimalleja ja menestystarinoita:   esim.  Moomin Characters, 

Rovio, Supercell, F-Secure, Fiskars jne. 
• Tuotanto perustuu uusiutuviin resursseihin. Luovuus on ehtymätön 

luonnonvara eikä juurikaan vähene käytössä. 
• Aloituskynnys on usein verraten alhainen 
• Nuorison suosima tiimiyrittäjyys sopii hyvin näille aloille, koska 

useimmiten luova tuote vaatii moniosaamista 
• Monet luovat tuotteet  ja palvelut palvelevat ihmisten rentoutumista ja 

henkistä hyvinvointia 
• Luovat alat nostavat esiin lahjakkuuksia ja liiketoiminnan edelläkävijöitä 

muidenkin alojen roolimalleiksi ja tueksi (esim. muotoilijat, artistit) 
 
 



VAIKUTTAVUUDEN LISÄÄMINEN EDELLYTTÄÄ 
ELINKEINOPOLITTISTA LINJAUSTA 

• Luovista aloista on mahdollista aktiivisella 
elinkeinopolitiikalla kehittää Suomelle uusi talouden veturi. 

• Luoville aloille pitää saada toimialan erityispiirteet 
huomioonottavia rahoitustuotteita 

• Tietyillä aloilla esiintyviä kilpailun vääristymiä on poistettava  
ja ylipitkiä suoja-aikoja on syytä harkita uudelleen.  IPR-
tuottajien suoja-aika voisi olla sama kuin kirjanpidollinen 
jaksotusaika   -  mielellään sama kuin patenteilla. 

• Katteiden valuminen pois Suomesta on mahdollista estää, 
jos maalla on riittävän monipuolinen suomalais-kansallinen 
luovan alan yritystoiminta ja suomalaisittain omistettu 
sähköinen jakelu. 

 

 

 

 

 



MIKSI MUUTOKSEEN KANNATTAA PYRKIÄ? - KOSKA SE 
ON TALOUDELLISESTI JÄRKEVÄÄ  

• Maailmankaupasta jo nyt noin 15 %:ia käydään keksintöjen ja 
sisältöjen immateriaalioikeuksilla. Elämme IPR-talouden aikaa. 

• Luovien alojen työllisyysvaikutus jo nyt Euroopassa on 
huomattava, mutta kasvupotentiaalia on vielä paljon. 

• Rahoitusala ei  hyödynnä nykyisin luovan alan 
ansaintamahdollisuuksiaan, koska niiden vakuusajattelu on liian 
vanhanaikaista. Valtion erityisrahoitusyksiköt voisivat hoitaa 
oman osansa paljon nykyistä paremmin, jolloin koko rahoitusalan 
luovasta alasta saama tuotto paranisi.’ 

• Viennin edistämiseen  kohdennettua rahoitusta tulisi käyttää  
nykyistä tehokkaammin luovien alojen viennin hyväksi.  

• Luova ala voi tarjota maassamme kymmeniä tuhansia uusia 
yrittäjä-  ja palkkatyöpaikkoja, kun toimeen tartutaan. Alan 
vauhdittaminen nousuun olisi mielestäni  paras  nykypolven teko 
Suomen tulevaisuuden hyväksi. 
 



MITÄ VOISIMME OPPIA MUILTA, vrt USA ? 

• AV-palvelujen rojaltti-  ja lisenssituotot:  USA 128 mrd $, EU 122 
mrd $ (sisältäen EU:n sisäisen kaupan), EU 60 mrd $ (EU:sta ulos), 
Japani 32 mrd $, Sveitsi 21 mrd $.  Huom! USA:n väestömäärä, 319 
milj. asukasta, on noin 2/3 EU:n väestömäärästä, 502 milj. 
asukasta. 

 

• USA:n jakauma:  Patentit 45 mrd $;  Ohjelmistot eli software  43 
mrd $;  Elokuva & TV & Musiikki & Kirjat  17 mrd $;  Tavaramerkit  
17 mrd $;  Muut IPR-tuotot 6 Mrd $.  Nämä yhteensä = 128 mrd $ 

 

• Vrt. USA:n muut alat:  Autoteollisuus = 125 Mrd; Rahoitus ja 
vakuutus = 110 Mrd;  IT-alan laite- ja tavaramyynti  108 Mrd 
dollaria 



MITÄ VOISIMME OPPIA MUILTA, vrt. RUOTSI 
(lähde: Volante Research  25.1.2014) 

• Luovan alan yrityksiä Ruotsissa  noin 180.000, pääosin pk-
yrityksiä.  

• Toimialan kasvu = noin 5.5   prosenttia vuodessa 

• Yhteenlaskettu volyymi = 285 miljardia SEK, eli  nykykurssilla 
noin  31.6 miljardia euroa ja noin 3.3 prosenttia BKT:sta. Vrt. 
Suomi noin 5-6 miljardia euroa.  

• Ruotsin väkiluku on Suomeen verrattuna noin 1,8-kertainen, 
mutta luovan alan volyymi on noin kuusinkertainen.  


