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ESIPUHE
Helsingin kaupungille on tärkeää tunnistaa luovaa osaamista ja
edistää uutta luovan liiketoiminnan kehittymistä. Uuden kaupunkistrategian mukaisesti Helsingin tavoite on olla maailman toimivin
kaupunki vuonna 2020 ja tässä työssä luova osaaminen on merkittävä voimavara. Digitaaliset luovat alat ja niiden kehittäminen ovat
osa kaupungin uutta strategiaa sekä elinkeinopolitiikan täytäntöönpanoa ja toimenpiteitä. Yrittäjille ja startupeille yksi kärkiviesti on,
että Helsingissä on mahdollisuus vaikuttaa merkityksellisten ongelmien ratkaisemiseen globaalilla ja paikallisella tasolla. Viesti ei ole
vähäpätöinen. Maailma kehittyy yhä kompleksisempaan suuntaan
ja tulevaisuuden taidoissa korostuvat erilaiset yhteistyötaidot.
Helsingin kaupunki on ollut osatoteuttajana vuosina 2015-2017 Luova ja osallistava Suomi ESR-hankkeessa ja vastannut Luovaa osaamista -fokusalueen uusien toimintamallien, monialaisten verkostojen
ja luovien alojen toimijoiden työllistymistä tukevien mallien kehittämisestä ja testaamisesta sekä osallistunut oppilaitosverkoston
kehittämiseen. Tämä selvitys on osa Luovaa osaamista-fokusaluetta. Selvityksen johtopäätöksenä on, että luovan alan toimijoille on
avattava paremmin mahdollisuuksia toimia kasvuekosysteemeissä,
sillä heillä on merkittävä rooli yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemisessa ja kestävän yhteiskunnan rakentamisessa. Tarvitsemme
uudenlaista ajattelua, ja jos kellä, niin luovan alan toimijoilla on kykyä haastaa ennakkoluulottomaan ajatteluun ja näkemään asioille
vaihtoehtoisia ratkaisutapoja.

Helmikuussa 2018
Taina Seitsara
Erityissuunnittelija, Helsingin kaupunginkanslia

Selvitystyön on laatinut
AGMA ry, Anu-Katriina Perttunen, Creative Finland
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1

TAUSTAA
Suomessa on viime vuosina laadittu
useita luovan talouden selvityksiä, tuotettu vertailu- ja seurantatietoa, rahoitettu luovien alojen valtakunnallisia ja
alueellisia hankkeita, laadittu tilastoja
ja suunnattu palveluita ja rahoitusinstrumentteja sekä alan yksittäisille
toimijoille että yrityksille. Taustalla on
ollut tarve paitsi tukea alan yrittäjyyttä
myös halu määritellä luovia toimialoja,
tuottaa tietoa yritys- ja kehittämistoiminnan tueksi sekä tulkita alaan liittyviä
erityispiirteitä.
Työ- ja elinkeinoministeriön ja opetusja kulttuuriministeriön laatima valtioneuvoston periaatepäätös Aineettoman arvonluonnin kehittämisohjelmasta
2014–2020 kokosi yhteen keskeiset
aineettomien oikeuksien strategiaan,
luovien alojen liiketoiminnan ja yrittäjyyden edistämiseen sekä kansallisen
muotoiluohjelmaan sisältyvät politiikkatoimet. Periaatepäätöksessä mm.
todetaan, että globaalit megatrendit,
kuten digitalisoituminen, elämyksellisyys, vastuullisuus ja kestävä kehitys
tarjoavat mahdollisuuksia luovan osaamisen hyödyntämiselle ja aineettomien
oikeuksien eri muodoille kasvuja rakennemuutosalojen näkökulmasta.
Luovien alojen osaamisen, tuotteiden
ja palvelujen hyödyntämisestä muilla
aloilla on tullut merkittävä kilpailutekijä.

Opetus- ja kulttuuri-, työ- ja elinkeino- ja sosiaali- ja terveysministeriöiden
asettama työryhmä esittää toimenpiteitä, joiden tavoitteena on tukea hallituksen työllisyyteen ja kilpailukykyyn
liittyvien tavoitteiden saavuttamista.
Esityksessä kartoitettiin esteitä luovan
osaamisen hyödyntämiselle. Se sisältää esityksiä alan elinkeinotoiminnan
ja työllisyyden kehittämiseksi, rahoitusinstrumenttien uudistamiseksi sekä
alan ammattilaisten ja taiteilijoiden
sosiaaliturvan kehittämiseksi. Luovat
alat -työryhmä esittää (2017), että hallituksen tulisi käynnistää monialaisen
Creative Business Finland - kehittämispalveluiden rakentaminen.1
Yksi OKM:n valtakunnallisista toimenpidekokonaisuuksista rakennerahasto-ohjelmassa 2014-2020 on Luovaa
osaamista-toimenpidekokonaisuus,
jossa rahoitettavien hankkeiden tulee
olla monialaisia: edistää taiteen, kulttuurin ja luovien alojen välistä yhteistyötä ja edistää taiteen, kulttuurin ja
luovien alojen sekä muiden kasvu- ja
rakennemuutosalojen yhteistyötä. Toimenpidekokonaisuuden toteutuksen
aikana on noussut esiin tarve kartoittaa
keskeisimpiä mahdollisuuksia luovan
osaamisen hyödyntämiseksi ja selvittää
esteitä luovan osaamisen hyödyntämisessä suomalaisessa monialaisessa
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toimintaympäristössä. Tässä selvityksessä kysytään, millainen rooli luovalla
osaamisella on uudessa arvonluonnissa. Lähtökohtana on, että luova osaaminen on uuden arvonluonnin mallissa
erilaisissa ekosysteemeissä hyödynnettävää osaamista.
Jotta voidaan paremmin ymmärtää
luovan osaamisen merkitystä uuden
arvonluonnin tuottajana, on tarpeen
hahmottaa näkemyksiä kulttuurin ja talouden vuorovaikutuksesta eri aikakausina. Alla olevaan kuvaan liittyen kulttuuriosaamista luonnehditaan kaikeksi
inhimilliseksi kyvyksi ja organisatorisiksi
tekijöiksi, jotka edesauttavat kulttuurisen pääoman hyödyntämistä ihmisten
välisessä vuorovaikutuksessa ja tuotannollisessa toiminnassa.2

KOSKA KULTTUURIN ROOLI
ON MUUTTUNUT RATKAISEVASTI
AIEMMASTA:
> 1960
PIILEVÄ ROOLI
Eliitin harrastus

1

Luova talous ja aineettoman
arvon luominen kasvun kärjiksi,
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/79725

Kansallinen
näkökulma

1970-80
AKTIIVINEN
ROOLI
Palveluiden
parantaminen ja
monipuolistaminen

1990
STRATEGINEN
ROOLI
Alueiden
houkuttelevuus
ja kilpailukyky

2000
INNOVATIIVINEN
ROOLI

AINEETTOMAN
ARVONLUONNIN
ROOLI

Tietointensiivinen
luova hyvinvointiyhteiskunta

Luovan osaamisen
hyödyntäminen
muilla aloilla

Kulttuurinen
moninaisuus

Uusi arvonluonti,
erilaistumiseen,
kasvuun ja
kestävään
kehitykseen
tarvittava
henkinen pääoma

2 Wilenius Markku, Luovaan talouteen (2004).
Edita Publishing Oy

Määrällinen kilpailu - valtiokeskeinen,
kansallinen

2010>

Laatu-, elämys- ja arvokilpailu
- globaali, yritysvetoinen

Asiakkaalle
syntyvä arvo,
merkitykset.
Erilaiset
yhteistyömuodot,
ekosysteemit.

Lähde: Yrjö Sotamaa. Uudella aikajaksolla täydennetty versio.

6

LUOVA OSAAMINEN
UUDEN ARVONLUONNIN
TUOTTAJANA

7

LUOVA OSAAMINEN
UUDEN ARVONLUONNIN
TUOTTAJANA

2

ARVONMUODOSTUS
LUOVASSA
TALOUDESSA
Arvonmuodostus luovassa taloudessa
Teollisuus
toimialat
Esimerkkejä:
elektroniikka
elintarvike
metalliteollisuus

Kulttuurin
infrastuktuuri
kulttuuri
kulttuuriperintö
taide
luova itseilmaisu
luova osaaminen
taiteen
perusopetus
tietovarannot
arvot
historia
symbolit

Kulttuurin
toimialat
Esimerkkejä:
elokuva
kuvataide
musiikki
viestintä

Luovien alojen merkitys on niiden luovaa
osaamista synnyttävässä ja kehittäväs-

Palvelutoimialat
Esimerkkejä:
kauppa
matkailu
hyvinvointi

Viestintä ja media:
Painotuotteet, digitaalinen media, animaatiot

Ohjelmistopalvelut
Ohjelmistot, eOppiminen; eKauppa, mobiilisovellukset

Luovan osaamisen hyödyntäminen:
johtaminen, tuote- ja palvelukehitys, työhyvinvointi

Pitkään jatkuneesta kehittämistoiminnasta huolimatta käsitteistö luovien
alojen osalta ei ole vakiintunut. Luovat
alat-määritelmä on koettu ongelmalliseksi, koska kaiken yritystoiminnan ja
työnteon katsotaan perustuvan luovuuteen, eikä luovuuden yhdistämistä tiettyyn toimialaan pidetä mielekkäänä.
Luovista aloista puhuminen on kuitenkin

Rauma-Repolan pääjohtaja Tauno Matomäki esitti aikanaan ajatuksen, ettei Suomesta
kannata viedä hevosta pienempää tavaraa ulkomaille. Sitä pidettiin hyvänä linjauksena,
kunnes Nokian kännykkäbisnes alkoi vetää. 2000-luvulla kännykät ovat kutistuneet biteiksi ja mielikuviksi. Nykyään maailman arvokkaimpien uusien yritysten listalla on monia
aineetonta arvoa tuottavia yrityksiä: Pinterest, Facebook, Airbnb, Spotify – ja Supercell.

Muotoilu:

Mainonta:

sä toiminnassa. Yritykset myös uudistavat ja luovat uusia merkityksiä ja tunnistavat ja tulkitsevat ihmisten emootioita.
Luovien alojen klustereissa syntyy luova
osaaminen, jonka siirtäminen luomaan
arvoa erilaisiin talouden ekosysteemeihin on yksi uuden arvonluonnin malleista.

KULTTUURI ON RUMA SANA

Sunnittelupalvelut, tuote- ja palvelumuotoilu, 3D-mallinnus

Markkinointiviestintä, sähköinen markkinointi

Luovan talouden keskiössä ovat luovat yksilöt, joiden toiminta synnyttää
innovaatioita, esimerkiksi uusia tapoja
toimia, palvelukonsepteja, uusia tuotteita ja palveluja sekä brändejä. Luovat alat ja luova talous kumpuavat
taiteiden, muotoilun ja arkkitehtuurin
ytimestä mutta eivät rajoitu niihin, vaan
luovuutta on kaikilla aloilla. Eri organisaatioiden tutkimus-, kehittämis- ja
innovaatiotoiminta on keskeistä, mutta
luovia ratkaisuja syntyy usein erilaisten
organisaation ulkopuolisten yhteistyömuotojen ja ekosysteemien kautta.3

Aineettomat
oikeudet
Lisäarvo
Kilpailukyky

Aineettoman pääoman osuus on jo yli 80 prosenttia kaikkien yritysten markkina-arvosta.
”Ihmisillä on jo telkkareita ja paistinpannuja, joiden hinta laskee. Rahaa jää yhä enemmän kulttuuriin ja palvelutuotantoon. Kuka sen pystyy kaupallisesti tuotteistamaan, on
vahvoilla”, Etlan tutkimusjohtaja Mika Maliranta sanoo. Hänen mukaansa perinteinen jako
toimialoihin ei enää vastaa todellisuutta. ”Luokittelu on peräisin ajalta, jolloin sinkkiämpäritehdas tuotti sinkkiämpäreitä. Nykyään toiminnot ja lopputulokset fragmentoituvat.”
Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi viime keväänä Anne Brunilan työryhmän raportin,
jossa peräänkuulutettiin luovaa taloutta uudeksi kasvun kärjeksi. Luova talous on vahvasti sidoksissa kulttuuriin, jonka keskellä me elämme. Miksi kulttuuriteollisuudesta ei
puhuta enemmän julkisuudessa? ”Kulttuurilla on sanana sivistävä, tylsä klangi. Ehkä se
lataus häiritsee. Olisi selkeämpi puhua neutraalimmin vaikka sisällöstä”, Mika Maliranta
ehdottaa. Kulttuuriala on osaltaan itse syypää heikkoon julkisuuskuvaansa. Siinä missä
teknologia-alan yritykset ovat perustaneet oman lobbausjärjestön, kulttuurikenttä puhuu
monella suulla. Ei ihme, jos viestiä on vaikea ymmärtää.

Luova talous
Seura, Mikael Vehkaoja 9.11.2017
https://seura.fi/asiat/ajankohtaista/kulttuurialan-verokuninkaat-tyollistavat-tuplasti-enemman-kuin-metsateollisuus-miksi-kulttuurin-merkityksesta-ei-puhuta-enemman/
Lähde: Valtioneuvoston periaatepäätös aineettoman arvonluonnin kehittämisohjelmasta, 2014
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nostanut tietoisuutta niiden merkityksestä kansantaloudelle. “Vain sitä, mitä
voi ymmärtää, voi kehittää”. Käsitteen
selkiyttämisen kautta on mahdollista
määritellä tulevaisuudessa tarkemmin
rahoituksen ja kasvupalveluiden kohdentumista kuin myös mittareiden ja
indikaattoreiden kehittämistä. “Vain
sitä, mitä voidaan mitata, voidaan parantaa”.
Tarvitaan tilastoja, mittareita ja indikaattoreita, joiden kautta tunnistetaan
luovien alojen suorat vaikutukset ja
luovan osaamisen hyödyntämisen uutta
arvoa luovat vaikutukset Suomen talouteen. Euroopan unionissa herättiin
2000-luvun alussa huomaamaan, että
strategiat ja ohjelmat kompastuvat
helposti toteutusvaiheessa, jos sopivia
seurantavälineitä ja tarvittavia tilastotietoja ei ole käytettävissä. ”Emme voi
mitata tulevaisuuden haasteita menneen maailman työkaluilla”. Haasteet
tilastojen sisällölliseen kehittämiseen
ovat lisääntyneet, ja näitä haasteita aiheuttavat mm. se, että talouden
painopiste siirtyy teollisuudesta kohti palveluita ja samalla aineettomien
tuotannontekijöiden merkitys korostuu.
Talouden globaalistuminen, yritysten
uudet liiketoimintamallit ja tuotannon
arvoketjujen piteneminen monimutkaistavat tilastoitavia ilmiöitä ja heikentävät niiden läpinäkyvyyttä.4

WE NEED MUCH
BETTER STATISTICS
ABOUT THE
FUNCTIONING
OF EUROPE’S
CREATIVE-ECONOMY
LABOUR MARKET
The most specific challenge
emerging is that without
accurate, consistent statistics
and analysis, Europe is in danger
of failing to register and respond
to this creative economy turn.
The creative industries emerged
as a point of focus in the late
1990s in the United Kingdom,
initially unsupported by
rigorous data, but subsequently
strengthened by an iteratively
refined framework of data and
methodology in the “dynamic
mapping”, which for the first
time produced statistics on the
creative economy. In 2014, this
approach and its definitions
were adopted by the United
Kingdom government. As a
result, United Kingdom official
statistics include estimates for
creative jobs in all sectors, not
just in the creative industries.
Policymakers can now start
to understand the United
Kingdom creative economy in
the same way that they seek to
understand longer established
categories.

3 TEM Erillisjulkaisut 2014:

Valtioneuvoston periaatepäätös
aineettoman arvonluonnin toimenpideohjelmasta

4 https://www.stat.fi/artikkelit/2011/art_2011-03-07_004.
html?s=0; http://www.taloustieteellinenyhdistys.fi/images/stories/kak/kak32008/kak32008hoffren.pdf
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http://www.lisboncouncil.net/publication/
publication/141-the-creative-economy-in-europe-why-human-beings-remain-the-economys-key-asset.html

FINNISH DESIGN
VALUE INDEX
Valitsimme 13 suomalaista designin
(muotoilun) ja yritysmaailman asiantuntijaa, jotka pyysimme listaamaan
designintensiivisimmät yritykset
Helsingin pörssissä. Kokosimme portfolion yhdeksästä eniten mainitusta
yrityksestä:

Fiskars, Amer Sports,
Marimekko, Kone,
Konecranes, Wärtsilä,
Ponsse, Finnair ja Martela.
Hyödynsimme tutkimuksessa osakkeiden päivittäisiä hintatietoja ja
vuosittaista osakeantitietoja, joiden perusteella laskimme valittujen
yritysten markkina-arvopainotetun
indeksin. Lasketun indeksin kehitystä
verrattiin OMX Helsinki 25 – indeksiin aikavälillä 2.1.2007–30.12.2016.
Laskemamme Finnish Design Index:in
tulos on viimeisen kymmenen vuoden ajalla 2,4 kertainen verrattuna
OMX Helsinki 25-indeksiin.
Design Value Index on Design Management Instituten (DMI) ja Motiv
Strategiesin kehittämä markkinaindeksi, jolla tarkastellaan designpainotteisten yritysten suoriutumista
suhteessa S&P 500:aan. Indeksi
perustuu portfolioon, johon valittiin
16 designpainotteista yhdysvaltalaista pörssiyhtiötä. Valinnat perustuivat erityisiin design management
– kriteereihin. Valituissa yrityksissä
designin tuli olla olennainen osa yritysstrategiaa. Indeksi on nyt ylittänyt
S&P 500 indeksin tuloksen kolmena vuotena peräkkäin yli 200 %:lla.
Viimeisimpänä raportoidun indeksin
kymmenen vuoden tulos oli 2,11 kertainen S&P 500 indeksiin verrattuna.

http://www.pentagondesign.fi/en/node/2326

KULTTUURIHANKKEET
LÄIKKYVÄT YLI
SEKTORIRAJOJEN
Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus CUPORE on kehittänyt arviointimallia kulttuurihankkeiden läikkymisvaikutusten
tunnistamiseen osana eurooppalaista
Testing innovative methods to evaluate
cultural and creative spillovers in Europe
-hanketta. Läikkymisvaikutukset ymmärretään kulttuurihankkeiden aiheuttamiksi vaikutuksiksi ohi projektien alkuperäisen tavoitteenasettelun, aikataulun,
kohderyhmän tai maantieteellisen
alueen. Suomeksi spillover on aiemmin
käännetty mm. ulkois-, kerrannais- tai
heijastevaikutuksiksi. Tulokset osoittavat, että toimintatutkimus on lupaava
väline paitsi spillovereiden tunnistamiseen myös niiden hyödyntämiseen.
Toimintatutkimus täydentää tavanomaisesti käytettyjä kovia, talouspainotteisia
mittausmenetelmiä. Sen vahvuuksiin
kuuluu hienovaraisten, sosiaalisten,
asenteisiin ja tietämykseen liittyvien,
toisiinsa kietoutuvien ja pitkän jakson
aikana tapahtuvien vaikutusten esiin
nostaminen. Toimintatutkimus edellyttää
kuitenkin runsaasti resursseja, ennen
muuta aikaa, joten sitä voidaan käyttää
vain valikoiduissa tapauksissa.
Keskeisiä havaintoja on se, että hallinnon- ja sektorirajoja ylittävä vuorovaikutus tuottaa usein läikkymisvaikutuksia.
Niiden edistämiseksi kannattaisi luoda
säännöllisen vuorovaikutuksen malleja
ja paikkoja erilaisten ryhmien, hankkeiden, järjestöjen, yritysten ja hallinnonalojen edustajien keskinäiselle kanssakäymiselle ja palautekeskusteluille. Myös
tietoisuus mahdollisista spillovereista jo
heti hankkeen alusta lähtien on omiaan
edistämään niiden syntyä ja tehokasta
hyödyntämistä.
https://ek.fi/ajankohtaista/uutiset/2018/01/29/peterfredman-fredman-group-uusi-sukupolvi-uusi-digiaika/
Helsingin Sanomat 2.2.2018, Kari Räisänen, Kelmuyhtiö
kasvaa digillä
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Luovasta osaamisesta ja luovista aloista syntyvä
liiketoiminta voidaan yritystoiminnan kehittämisen
näkökulmasta jakaa kolmeen ryhmään.
MONISTETTAVIIN
TUOTTEISIIN
PERUSTUVAT ALAT

PALVELULIIKETOIMINTA

TAIDE
JA
KULTTUURI

Usein digitaaliset ekosysteemit
Monistettavat tuotteet
Kansainvälinen liiketoiminta

Luova osaaminen
Poikkitoimialainen liiketoiminta
Paikallisesta kansainväliseen

Paikalliset ja alueelliset luovien
alojen ekosysteemit.
Aluetaloudellinen vaikutus

julkaisutoiminta
musiikki
radio
televisio
kirjat
lehdet
audiovisuaalinen ala
peliteollisuus
muoti

muotoilu
arkkitehtuuri
suunnittelu
mainonta
markkinointiviestintä
kulttuurin hyvinvointituotteet
luovat metodit työelämässä
kulttuurimatkailu

Festivaalit
tapahtumat
esittävä taide
galleriat
museot
kuvataide ja
muu visuaalinen taide
käsi- ja taideteollisuus

Monistettaviin tuotteisiin
perustuva ryhmä kattaa
monistettavat sisältötuotteet, joiden jakelukanavat ovat pääosin
digitaalisessa ympäristössä. Liiketoiminta näissä
yrityksissä ja niiden muodostamissa klustereissa
on osin kansainvälistä tai
kansainvälisestä kilpailusta riippuvaista kasvuyritystoimintaa.

Palveluliiketoiminnan
ryhmä kattaa luovan
osaamisen hyödyntämisen laajasti erilaisissa ekosysteemeissä.
Luovuuteen perustuvan
palveluliiketoiminnan
tai osaamisen merkitys
on sen asiakkaalleen
tai yritykselle tuomassa
lisäarvossa ja kilpailukyvyn kasvattamisessa.

Taide ja kulttuuri kattavat tässä tarkastelussa
liiketoiminnan, joka on
aikaan ja paikkaan sidottua, ja jolla on ensisijaisesti aluetaloudellinen
ja erityisesti alueiden
elinvoimaisuuteen sekä
houkuttelevuuteen liittyvä
merkitys.

3

AINEETON ARVO
LIIKETOIMINNASSA
Käytännössä kaikissa kehittyneissä
maissa yhä suurempi osa taloudesta
liittyy aineettomuuteen, kuten palveluihin, T&K-toimintaan, ja brändeihin.
Aineettomat investoinnit, niistä syntyvä pääoma ja toisaalta kaikista, myös
investointien ulkopuolisista aineettomista tekijöistä muodostuva aineeton
arvonluonti on yhä merkittävämpi kasvun lähde. Arvon muodostus tapahtuu
yhä enemmän asiakasrajapinnassa.
Liiketoiminnan tekeminen tässä rajapinnassa sekä arvon muodostuksen logiikan ymmärtäminen on kasvun kannalta
aina vain tärkeämpää.
Suomessa on panostettu aineettoman
pääoman syntymiseen erityisesti tutkimuksen, tuotekehityksen ja osaamisen
osalta. Merkittävä määrä aineetonta
arvoa syntyy kuitenkin näiden panostusten synnyttämän pääoman ulkopuolisista tekijöistä, kuten luovasta osaamisesta, joukkoistamisen kautta, julkisesta
tiedosta tai ideoita ja mahdollisuuksia
hyödyntämällä.
Aineettoman arvon luonti on taloudelle tärkeää. Se on älyllistä pääomaa,
kuten osaamista, asiakasymmärrystä,
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yrityskulttuuria ja brändien merkitystä. Siitä on tullut uusi kauppatavara ja
etenkin vientituote kovaa vauhtia digitalisoituvassa maailmassa.5
Arvonluonti ja asiakasarvon synnyttäminen koskettavat kaikkia yrityksiä ja
niiden merkitys yrityksen menestymiseen on kasvanut. Tuotantotaloudesta
on siirrytty tieto- ja osaamisperustaiseen talouteen ja aineeton arvonluonti
on taloudelle ja liiketoiminnalle yhä
merkittävämpää suhteessa hiipuvaan
aineelliseen arvonluontiin. Koko toimintaympäristö, suomalainen yhteiskunta,
yritykset ja organisaatiot sekä työn
tekemisen tavat ovat digitalisaation
myötä voimakkaassa muutoksessa.
Muutosten myötä myös arvonluonnin
periaatteet ja käytännöt muuttuvat,
jolloin tuotteiden ja palveluiden arvo
syntyy yhä useammin yhdessä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden
kanssa digitaalisilla alustoilla. Haasteet ja mahdollisuudet ovat erilaisia eri
toimialoilla, kasvuekosysteemeissä ja
arvoketjuissa.
5 Aineeton arvo, talouden uusi menestystekijä:

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/74954
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3.1

Aineeton arvonluonti yritystoiminnassa
ARVONMUODOSTUS
ILMAN
YRITYKSEN
OMAA
INVESTOINTIA

Joukkoistamalla
syntyvät
palvelut,ideat,
mahdollisuudet

Aineeton
arvo

Johtaminen
Verkostot
Luova osaaminen

YRITYKSEN
AINEETTOMAT
INVESTOINNIT

Koulutus,
osaaminen

Aineeton
pääoma

Tutkimus,
tuotekehitys

Suojaaminen

Arvonluonnin lähteisiin ja keinoihin yrityksen toiminnassa kuuluvat:
• Tutkimus ja tuotekehitys: Tutkimusverkostot ovat monialaisia
• Luova osaaminen: Luovan osaamisen
hyödyntäminen uuden lisäarvon luomisessa, asiakaskokemuksen kehittämisessä, käyttäjälähtöisyydessä, tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä,
brändäyksessä, designissa ja palvelumuotoilussa, markkinoinnissa ja viestinnässä, kestävissä liiketoimintamalleissa.
• Osaaminen: Osaamisen kehittäminen
on yrityksille keskeinen arvonluonnin
edellytys. Osaamisen valjastaminen
onnistuneesti arvokkaamman toiminnan
aikaansaamiseksi.

ASIAKKAALLE
SYNTYVÄ
ARVO

Arvottaminen

tuotekehityksessä, konseptoinnissa,
ideoinnissa tai rahoitustarpeissa. Myös
yrityksen henkilöstön hyödyntäminen
uusien ilmiöiden, heikkojen signaalien
keräämisessä.
• Yrityksen sisäinen kehittäminen: Ilmapiiri ja johtamistapa. Luovan, yhteisöllisen ja motivoivan johtajuuden sekä
rohkeiden yksilöiden arvostus. Jaettu
motivaatio ja inhimillisen potentiaalin,
työntekijöiden tietojen, taitojen ja kokemusten hyödyntäminen.
• Yrityksen ulkoiset innovaatiot, kuten
verkostot, ekosysteemit, alustat: Yrityksen kasvu on voimien yhdistämisen
ja verkostojen kasvua, kykyä rakentaa
verkostoja ja hyödyntää eri toimijoita.

ASIAKASARVO,
KULUTTAJALÄHTÖISYYS
Kuluttajaliiketoiminnan merkitys taloudessa kasvaa erityisesti palveluliiketoiminnan osuuden kasvaessa. Yritysten
kyvystä luoda asiakkaalle lisäarvoa on
tullut entistä määräävämpi tekijä liiketoiminnan menestykselle. Tavoiteltavia
ovat tuotteiden ja palveluiden paremmat ominaisuudet tai haluttu brändi,
johon yhdistyy tuotteisiin tai palveluihin
ja yleisemminkin myyjäyritystä kohtaan
tunnettu luottamus, arvostus ja taattu
asiakaskokemus.
Kansantalouden kannalta asiakasarvo merkitsee kasvavaa potentiaalia
arvonluonnille ja viennille. Kasvu voi
yritysten välisessä kaupassa perustua
yrittäjäasiakkaiden tarpeisiin ja asiakaskokemukseen ja kuluttajakysynnän
osalta mm. palvelullistumisen trendeihin. Arvonlisän synnyttäminen aineettomana, usein digitaalisten alustojen
kautta toimitettavana, mahdollistaa
skaalautumiseen pohjautuvan kasvusysäyksen, jota voi olla vaikea saavuttaa
pelkällä tuotannon tehostamisella.6

Digitalisaatio muuttaa ja on muuttanut radikaalisti yritysten luonnetta sekä
niiden keinoja luoda arvoa. Muutos
tapahtuu monella eri tasolla ja on vaikutuksiltaan kriittinen yritysten selviytymistä ja kasvua ajatellen. Digitalisaatio
ei ole pelkästään teknologiaa, vaan
sisäänrakennettuna pitäisi olla asiakaslähtöisyys. Digiloikka vaatii ajattelun
ja resurssien uudelleensuuntaamista ja
sen vuoksi digitalisaation suurimpana
jarruna eivät useinkaan ole kustannukset tai tietoturva vaan organisaatio
itse.7

6 Työ- ja elinkeinoministeriö: Kasvun agenda
http://tem.fi/kasvun-agenda

7

Menetelmiä digitaalisen arvonluonnin
ymmärtämiseen, VTT, Espoo,
http://www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2017/T311.pdf

• Joukkoistaminen: Asiakkaan kanssa yhdessä luominen apuna yrityksen
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DIGILOIKKA TULEVAISUUTEEN
Mitä vaatii, että perinteikäs sukufirma saadaan uudelle uralle: On muututtava, jotta yrityksellä on menestymisen edellytyksiä tulevaisuudessakin, eikä lappua tarvitse
laittaa luukulle. Koska Elmukelmun kysyntä tuskin kasvaa räjähdysmäisesti, on pitänyt
keksiä uusi tapa tehdä bisnestä. Perinteikäs perheyhtiö, aiemmin Eskimo Finland Oy:nä
tunnettu, nykyisin Fredman Group Oy, on tehnyt digiloikan älykeittiöbisnekseen. Fredman valmistaa yhä mm. säilytysrasioita, mutta yrityksen kasvu tulee nykyisin ammattikeittiöiden johtamiseen ja omavalvonnan automatisoimiseen kehitetystä digitaalisesta
palvelusta. Yritys on muuttunut viimeisen kolmen vuoden aikana perinteisestä tuoteja tuotantokeskeisestä yrityksestä aidosti asiakaslähtöiseksi yritykseksi.

https://ek.fi/ajankohtaista/uutiset/2018/01/29/peter-fredman-fredman-group-uusi-sukupolvi-uusi-digiaika/
Helsingin Sanomat 2.2.2018, Kari Räisänen, Kelmuyhtiö kasvaa digillä

TIEKARTTA KOHTI KULUTTAJALÄHTÖISTÄ,
AVOINTA ALUSTAMALLIA ELINTARVIKEKETJUN
UUTENA RAKENTEENA
ETLA:n laatima raportti esittää strategisen tiekartan ja siihen sisältyviä toimintaehdotuksia asiakaslähtöi¬sen, digitaalisen alustamallin rakentamiseksi suomalaiselle
elintarvikealalle. Elintarvikeketju on valittu alustamallin kehitysympäristöksi, koska
mm. Valtioneuvoston kanslian selvityksen mukaan (VNK, 2017) ketjun rakenne on yksi
suomalaisen elinkeinoelämän jäykimmistä ja suljetuimmista. Vastaavasti elintar¬vikeketju soveltuu jäykkyydestä johtuen oivallisesti radikaalien ja nykyrakenteita purkavien innovaatioiden synnyttämiseen.
Olemassa olevat, jäykähköt arvoketju- ja ohjausrakenteet alkutuotannon, elintarviketeollisuuden, logistiikan ja päivittäistavarakaupan välillä eivät nykymuodossaan
mahdollista kuluttajaohjautuvuuden to¬teutumista. Alustamallin mukainen toiminta
rik¬koo jäykkiä rakenteita ja mahdollistaa eri toimijoille suoran pääsyn kuluttajarajapintaan. Tässä haasteellisessa ympäristössä kehitetyt, rakenteita not¬kistavat
ratkaisut ovatkin siten helposti siirrettävissä myös muihin ympäristöihin. Ajoitus on
otollinen, sillä elintarvikeketjussa toimivien yritysten tahto vapautua nykyrakenteiden kah¬leista on korkeampi kuin koskaan. Kasvua halutaan hakea nyt välittömämmästä kanssakäymi¬sestä kuluttajan kanssa.
Alustamallilla kasvua haetaan kahden toisiaan tukevan kanavan kautta. Tärkein
näistä on perinteistä korkeamman lisäarvon tuottaminen kuluttajalle ja toinen kasvukanava on vienti.
ETLA, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos: Roadmap for Renewal: A Shared Platform in the Food Industry /
Uudistumisen askeleet elintarvikealalle alustataloudessa https://www.etla.fi/wp-content/uploads/ETLA-Raportit-Reports-74.pdf
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3.2

UUDEN AALLON
YRITYKSET
Nopeasti muuttuva ja kompleksinen
maailma vaatii rohkeaa näkemystä ja
oivaltavia tapoja rakentaa menestyviä
yrityksiä. Uuden sukupolven yritykset
ratkaisevat huomisen isoja ongelmia
tänään ja määrittelevät olemassaololleen rohkean tarkoituksen kuten
ympäristöasioiden ratkaisemisen. Edelläkävijäyritykset haluavat löytää toiminnalleen uuden ison tarkoituksen.
Kasvavien yritysten tärkeimpänä voimavarana on jaettu motivaatio, jota
ruokkii innostuminen ja intohimo yhteiseen tekemiseen. Positiivisuuden kierre
tulee osallisuudesta, turvallisuudesta,
mahdollisuudesta toteuttaa itseään.
Uuden sukupolven yritykset pyrkivät
ymmärtämään erilaisten ihmisten oikeita tarpeita, ovat kaikessa toiminnassaan asiakaslähtöisiä ja etsivät
aktiivisesti uusia mahdollisuuksia arvontuotantoon. Designin arvo korostuu, kun
halutaan tuottaa mahdollisimman kiinnostavia ja arvokkaita kokemuksia ihmisille. Edelläkävijäyritykset pyrkivät luomaan asiakkailleen ja työntekijöilleen
enemmän ja parempia syitä osallistua
yrityksen toimintaan laajan kulttuurisen
ja sosiaalisen arvon kautta.

MUOVIN
KORVAAJA
Suvi Haimilla on unelma: hän
haluaa rakentaa puhtaampaa ja kestävämpää maailmaa seuraaville sukupolville.
Yksi polttavista globaaleista ympäristöongelmista on
muovijäte.
Haimi kehittää muoville vaihtoehtoa, jotta maailma ei
hukkuisi roskaan.
Suvi Haimi perusti biokemistikollegansa Laura Kyllösen
kanssa kosmetiikkapakkauksia valmistavan startupin,
Sulapac-yhtiön, vaihtoehdoksi muoville. Muovittomia
rasioita kehittävä yritys kahmii nyt innovaatiopalkintoja.

Helsingin Sanomat 18.11.2017
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Innovatiivisempien yritysten päämääränä on yhä useammin kehittää uusia
palvelualustoja, arvosysteemejä tai
liiketoimintaekosysteemejä. Uudet bisnesmallit auttavat yrityksiä luomaan
jaettua ja yhteistä arvoa ja ne haastavat tehokkaasti perinteisiä toimijoita.8

4

8 Gävert & Tikka, Aineeton arvo,

talouden uusi menestystekijä,
TEM Oppaat ja muut julkaisut 22/2015;
Rohkeutta, näkemystä, kasvua.
Aineeton tuotanto vauhdittaa uudistumista.
TEM 2016.

LAURI REUTER
HALUAA RATKAISTA
MAAILMAN
RUOANTUOTANNON
ONGELMAT
Maailman ruuantuotannon ongelmat liittyvät paljon maatalouteen ja
siihen, miten me ihmiset tuotamme ruokaa. Me ajattelimme vähän laatikon
ulkopuolelta: mitä jos ruuantuotanto tuotaisiin kokonaan pois pelloilta, ja
ruokaa viljeltäisiin bioreaktorien tankeissa, suljetuissa systeemeissä, sanoo
Lauri Reuter. Hän työskentelee VTT:llä teollisen biotekniikan tutkijana kasvibiotekniikan ryhmässä.
Tämänkaltainen ruoantuotanto ohittaisi tehokkuudellaan ja ekologisuudellaan maanviljelyn, ja ruuantuotanto olisi täysin riippumatonta ympäröivistä
olosuhteista.

Yle https://yle.fi/uutiset/3-9537788

LUOVAA OSAAMISTA
HYÖDYNTÄVÄ
MONIALAINEN
KEHITTÄMINEN,
ERILAISTEN
OSAAMISTEN
YHDISTÄMINEN
Luovat alat -työryhmä toteaa, että
muiden toimialojen kilpailukykyä ja
työllisyyttä voidaan lisätä merkittävästi
panostamalla aineettoman pääoman
ja luovan osaamisen tehokkaaseen
hyödyntämiseen ja taloudellisen lisäarvon synnyttämiseen nykyistä laajemmin koko taloudessa. Työryhmä myös
esittää, että rakennetaan monialainen
Creative Business Finland -ekosysteemi
ja sen kehittämispalvelut yhteistyössä
jo olemassa olevien luovien alojen toimialakohtaisten ekosysteemien kanssa.9
Luovat alat-työryhmän ehdotuksesta
on käynnistetty Suomen luovan talouden ekosysteemien tila ja kehittämis-
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tarpeet – kansainväliseen vertailuun
perustuva selvitys, jonka toteutuksesta
vastaa Teknologian tutkimuskeskus VTT
Oy. Selvitys valmistuu toukokuussa 2018.
Myös käynnissä oleva Business Finland - kasvuohjelmien uudistus sisältää
erillisen, uutta arvonluontia ja luovia
aloja edistävän kasvu- ja kansainvälistymisohjelman suunnitelman.
Luovaa osaamista hyödyntävää monialaista kehittämistoimintaa on ollut jo
varsin pitkään. Siitä huolimatta luovan
kentän täyttä potentiaalia ei ole osattu
tai kyetty hyödyntämään elinkeino- ja
innovaatiopolitiikassa, aluekehittämisessä tai kaupunkien kyvykkyydessä
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kasvattaa alueen vetovoimaisuutta
osaajille ja investoinneille kasvun kilpailussa. Liiketoiminnassa toimialojen rajat
murtuvat ja yritykset siirtyvät ketterästi
toimialarajojen yli etsiessään uusia liiketoimintamahdollisuuksia tai paetessaan
kypsiä markkinoita. Arvonluonnin uudessa aallossa yritykset pyrkivät siihen,
että toiminnan tuloksena syntyy paitsi
taloudellisen, funktionaalisen ja emotionaalisen arvon lisäksi myös laajempaa
kulttuurista ja sosiaalista arvoa. Tämä
tapahtuu usein avoimien toimintamallien ja yrityksen rajat ylittävän yhteistyön avulla. Yritysten välinen yhteistyö
ja toimialarajat ylittävä toimiminen on
uusien liiketoimintaekosysteemien vahvuus. Digitalisoituminen on mahdollistanut uudet ansaintamallit ja alustojen
syntymisen. Myös palvelullistuminen, eli
tuotteiden ja prosessien muuttuminen
ja muuttaminen palveluiksi tapahtuu yli
toimialarajojen.
Luova talous synnyttää uusia liiketoiminnan alueita, arvoketjuja ja palveluverkostoja kaikkien toimialojen
käyttöön. Elämyksellisyyteen, vaikuttamiseen, visualisointiin ja merkityksellisyyteen liittyvä osaaminen on
merkittävässä roolissa läpi kaikkien
toimialarajojen. Luova osaaminen on
avainroolissa tuotteiden ja palveluiden muotoilussa ja markkinoinnissa, ja
osaamista voidaan hyödyntää myös
uusien tuotteiden luomisessa.
Euroopan unionin neuvoston ehdotuksessa neuvoston päätelmiksi kulttuurin ja luovien alojen vaikutuksesta
innovoinnin, talouden kestävyyden ja
sosiaalisen osallisuuden lisäämisessä
todetaan mm:
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• Kulttuurin ja luovien alojen sekä muiden alojen väliset yhteydet voidaan
ymmärtää prosessina, jossa yhdistyvät
kulttuurin ja luovien alojen sekä muiden alojen tietämys ja osaaminen innovatiivisten ja älykkäiden ratkaisujen
löytämiseksi nykypäivän yhteiskunnan
haasteisiin.
• Kulttuuri ja luovat alat ovat olennainen osa Euroopan taloutta ja luovat
kasvua ja työpaikkoja.
• Kuitenkaan kulttuurin ja luovien alojen laajempaa roolia yhteiskunnassa ei
vielä ole täysin tunnustettu eikä varsinkaan sitä, että kulttuuri ja taiteellinen
luova työ voivat saada aikaan innovaatiotoimintaa talouden muilla sektoreilla ja yhteiskunnassa yleensä sekä
edistää yksilöiden hyvinvointia.
• Kulttuurin ja luovuuden sekä teknologian, tieteen ja liiketalouden yhdistämisen tuomista mahdollisuuksista ei vielä
tiedetä tarpeeksi eikä hyviä toimintatapoja vaihdeta riittävästi. Kulttuurin ja
taiteiden katalyyttistä vaikutusta innovointiin kaikilla aloilla ei edelleenkään
arvosteta tarpeeksi ja sitä hyödynnetään liian vähän.
• Eri alat ja toimintamallit pysyvät kuitenkin usein edelleen omissa lokeroissaan, jolloin mahdollisuudet saada
aikaan synergiaa ja innovatiivisia ratkaisuja vähenevät. Lokeroajattelusta
luopuminen ja yhteyksien edistäminen
edellyttävät kokonaisvaltaista strategista toimintamallia.
• Kulttuurin ja luovien alojen vaikutuksesta tarvitaan luotettavia ja vertailu-

kelpoisia tietoja, joista käy ilmi, miten ne
vaikuttavat talouteen yleisesti ja laajemmin yhteiskuntaan
paikallisella, kansallisella ja EU:n tasolla.
• Ehdotuksessa kehotetaan pyrkimään
pois lokeroajattelusta perinteisillä politiikka-aloilla ja integroimaan taide,
kulttuuri ja luovuus paremmin talouskasvua, sosiaalipolitiikkaa, kaupunki- ja
aluekehitystä sekä kestävää kehitystä
koskeviin strategioihin.
• Ehdotuksessa myös kehotetaan tukemaan ja edistämään luovia ekosysteemejä ja monialaisia ympäristöjä
kulttuuri- ja luovia aloja varten perustamalla rakenteita, edistämään kulttuurin ja luovien alojen klustereita ja
verkostoja kansallisella, Euroopan ja
kansainvälisellä tasolla sekä edistämään suotuisia olosuhteita kulttuuri- ja
luoville aloille, jotta ne voivat kehittää
täysipainoisesti potentiaaliaan monialaisten kumppanuuksien yhteydessä.10
World Economic Forum on analysoinut
tulevaisuuden osaamistarpeita ja sen
mukaan keskeisimmät tulevaisuuden
taidot 2020-luvulla ovat 11
1. Kompleksinen ongelmanratkaisu
2. Kriittinen ajattelu
3. Luovuus
4. Sosiaaliset taidot
5. Yhteistyötaidot
6. Tunneäly
7. Päätöksentekokyky
8. Palveluorientoituneisuus
9. Neuvottelutaidot
10. Kognitiivinen joustavuus

suuden keskeisimmistä taidoista puuttuu tämän päivän työelämässä. Tarvitsemme tulevaisuudessa uudenlaista
ajattelua, jotta myös syntyy uutta työtä.
Maailma kehittyy yhä kompleksisempaan suuntaan ja tulevaisuuden taidoissa korostuvat erilaiset yhteistyötaidot.
Tulevaisuuden työ vaatii ympärilleen
monialaisen ja monipuolisen verkoston.
Luova osaaminen avaa mahdollisuuksia ennakkoluulottomaan ajatteluun ja ongelmien ratkaisukykyyn,
omaperäisyyteen, kykyyn ajatella asioita eri näkökulmista tai kykyyn nähdä
asioille vaihtoehtoisia ratkaisutapoja
sekä vaihtoehtojen näkemistä.

9

Luova talous ja aineettoman arvon luominen
kasvun kärjiksi, http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/79725

10 Ehdotus neuvoston päätelmiksi kulttuurin ja

luovien alojen vaikutuksesta innovoinnin,
talouden kestävyyden ja sosiaalisen
osallisuuden lisäämisessä
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST7605-2015-INIT/fi/pdf

11

https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10skills-you-need-to-thrive-in-the-fourth-industrialrevolution/

Luovuus on noussut kolmannelle sijalle, kun v.2015 se oli listalla sijalla 10 ja
WEF:n mukaan jopa kolmannes tulevai-
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4.1

CROSS-INDUSTRY
AND PUBLIC-PRIVATE
COLLABORATION
Given the complexity of the change management needed, businesses will need to
realize that collaboration on talent issues, rather than competition, is no longer
a nice-to-have but rather a necessary strategy. Multi-sector partnerships and
collaboration, when they leverage the expertise of each partner in a complementary
manner, are indispensable components of implementing scalable solutions to jobs
and skills challenges. There is thus a need for bolder leadership and strategic action
within companies and within and across industries, including partnerships with
public institutions and the education sector.
The Future of Jobs, Employment, Skills and Workforce Strategy
for the Fourth Industrial Revolution,
World Economic Forum
http://www3.weforum.org/docs/WEF_FOJ_Executive_Summary_Jobs.pdf
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ESIMERKKEJÄ
MONIALAISISTA
LUOVAA OSAAMISTA
ESR-HANKKEISTA,
MUISTA LÄHTEISTÄ
RAHOITETUSTA
HANKKEISTA
SEKÄ RAHOITUSJA KEHITTÄMISVÄLINEISTÄ
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Luovaa osaamista
ESR-hankkeita
CityDrivers
CityDrivers-projektin tavoitteena on
parantaa luovan alan osaajien valmiuksia tarjota palvelumuotoiluun ja yhteiskehittämiseen perustuvia palveluja.
Projekti järjestää maksutonta koulutusta
ja seminaareja sekä palvelumuotoilun
ja yhteiskehittämisen menetelmiä soveltavia työpajoja pääkaupunkiseudulla,
Pirkanmaalla ja Kaakkois-Suomessa.
Projekti pyrkii edistämään luovan alan
osaajien sekä keskinäistä että muiden
alojen kanssa tapahtuvaa verkottumista
ja yhteistyötä. Osana hankkeen toimintaa syntyy dokumentoituja tositarinoita
siitä, miten luovan alan toimijat voivat
auttaa muita toimialoja liiketoimintansa kehittämisessä. Päätoteuttaja Laurea-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajat Tampereen ammattikorkeakoulu,
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
sekä Teollisuustaiteen Liitto Ornamo ry.
Design or Die – luovasta osaamisesta
uutta arvoa ja kilpailukykyä
Hankkeen tavoitteena on lisätä muotoilun ja luovan osaamisen mahdollisuuksien tunnistamista ja hyödyntämistä kilpailukykytekijänä eri toimialojen
yritysten, yhteisöjen ja strategisten
verkostojen kanssa. Luova osaaminen
ja muotoilu nähdään hankkeessa laaja-alaisena ja strategisena keinona
vahvistaa yhteiskunnan ja elinkeinoelämän arvonluontia ja kilpailukykyä.
Hankkeessa vahvistetaan luovien alojen
sisäistä ja eri toimijaverkostojen yhteistyötä hyödyntämällä monialaisia
toimintatapoja- ja siihen perustuvaa
osaamista. Hanke tähtää luovien alojen
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ammattilaisten, harrastajien ja opiskelijoiden työllistymisen edistämiseen.
Päätoteuttaja Lahden ammattikorkeakoulu, Muotoiluinstituutti ja osatoteuttajat Teollisuustaiteen Liitto Ornamo ry
sekä Lapin yliopisto.
FIVR-virtuaalitodellisuushubit
Virtuaalitodellisuuden ja niin sanotun
muunnellun todellisuuden sovellukset
yleistyvät arjessa. Tämä muutos tuo
mukanaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä pienille osaaville alan
kehittäjille että suuremmille yrityksille,
joiden alalla voidaan hyötyä teknologian kehityksestä. Finnish Virtual Reality Associationin ja Demos Helsingin
yhteishankkeessa yritykset pääsevät
kokeilemaan käytännössä millaisia ongelmia vr-teknologialla voidaan ratkoa.
Hankkeen aikana toteutetaan yhteensä
12 kuukauden mittaista virtuaalitodellisuushubia, jossa jokaisessa startup
kehittää kumppanille prototyypin heitä
kiinnostavasta vr- tai ar-tuotteesta.
Demos Helsinki ja FIVR huolehtivat että
startupit ja yritykset löytävät toisensa
ja molemmat oppivat prosessin aikana.
HYPE – Rajat ylittävä hyötypelikoulutus
Hyötypeleillä on suuri potentiaali ratkaista monen toimialan haasteita ja
toisaalta luoda uutta liiketoimintaa.
Pelien kehittäminen vaatii monialaista
osaamista, johon vastaavaa koulutustarjontaa on erittäin niukasti. HYPE
kehittää työelämälähtöistä monialaista
hyötypelikoulutusta. Hankkeessa keskitytään erityisesti hyvinvointialaan.
HYPE-hankkeessa luodaan myös uusia
toimintatapoja ja -malleja koulutusasteet, toimialarajat ja organisaatiorajat
ylittävän hyötypelikoulutustarjonnan

luomiseksi ja räätälöimiseksi elinkeinoelämän tarpeisiin digitalisaation
mahdollistamaa ajasta ja paikasta
riippumattomuutta hyödyntäen. Päätoteuttaja Satakunnan ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajat Sataedu sekä
Tampereen teknillinen yliopisto.
Innovation Resource Moderating Tool
(IRM-Tool)
IRM-Tool on innovaatiohanke, joka törmäyttää meriteollisuutta ja luovia aloja.
Projektissa kehitetään konsepti/työkalu,
jonka avulla innovaatioteoriat saadaan kenen tahansa hyödynnettäväksi
konkreettisesti huolimatta ohjaavan
henkilön tai kohderyhmän ammatillisesta taustasta. Projektissa kehitettävä
työkalu pilotoidaan meriteollisuuden
yritysten sekä luovan alan eri osaajien
kanssa. Työkalun kehittämisessä hyödynnetään myös mm. palvelumuotoilun
sekä media-alan osaamista. Projekti
eroaa aiemmista rajapintainnovaatioiden kokeiluista ja pilotoinneista siinä,
että se keskittyy erityisesti innovaatioprosessin loppuvaiheisiin, kuten konseptointi- ja lanseerausvaiheiseen. Projektista saadaan tietoa meriteollisuuden
ja luovien alojen tarpeisiin sekä eri alojen
koulutuksen kehittämiseen sekä koulutusviennin edistämiseen. Päätoteuttaja
Yrkeshögskolan Novia ja Osatoteuttajat
Turun ammattikorkeakoulu, Åbo Akademi sekä yhteistyössä Meyer Turku.
LicenseUp – Liiketoimintaa aineettomista oikeuksista
LicenseUp - Liiketoimintaa aineettomista oikeuksista -hankkeen tavoitteena
on parantaa luovien alojen, erityisesti
av- ja pelialan, yritysten toimintaedellytyksiä ja liikevaihtoa kehittämällä

niiden taitoja hyödyntää aineetonta
pääomaansa. Lisäksi tarkoituksen on
perehdyttää myös alueellisia kehittäjäorganisaatioiden edustajia teemaan
ja myös siten tavoittaa yrityksiä kautta
maan. Hankkeen myötä pyritään myös
mittaamaan aineettomien oikeuksien
hyödyntämisen vaikuttavuutta sekä
luomaan suositus julkisille tahoille jatkotoimenpiteistä. Päätoteuttaja Turku
Science Park Oy.
Tarinat peliin – toimintamalli museosisältöjen tarinallistamiseen, tuotteistamiseen ja yhteistyöhön
Hankkeessa saatetaan yhteen museoiden tarinat ja pelialan osaaminen.
Hankkeen tavoite on museoiden kulttuuriperintösisältöjen avaaminen pelialan osaajien monipuoliseen käyttöön,
jotta museoiden aineistoista voidaan
kehittää kiinnostavia tarinoihin perustuvia pelillisiä digitaalisia sovelluksia.
Tavoite saavutetaan lisäämällä museoalan ja pelialan ammattilaisten vuoropuhelua sekä tarjoamalla koulutusta
sekä verkossa että lähiopetuksena.
Samalla lisätään pelialan toimijoiden
osaamista ja kiinnostusta rikkaan kulttuuriperintöaineiston käyttöä kohtaan.
Museotoimijat saavat uutta tietoa ja
osaamista liittyen museoympäristöjen
pelillisiin ominaisuuksiin. Päätoteuttaja
Museoliitto ja osatoteuttaja Kajaanin
ammattikorkeakoulu.
Kortteeri
Kortteeri yhdistää taiteen, yleisöt, välittäjätahot sekä yrittäjät kaupunkitilassa
tapahtuvien lyhytkestoisten taidetekojen ja -teosten kautta. Kortteeri-hankkeen tavoitteena on taiteen ja
kulttuurin keinoin elävöittää pienten ja
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keskisuurten maalaismaisten rakennemuutospaikkakuntien keskusta-alueita.
Kaupungeille välitilojen elävöittäminen tuottaa paikkalähtöistä tietoa ja
konkreettista näyttöä taiteen mahdollisuuksista julkisessa tilassa. Rakenteita
ravisteleva, kokeilupohjainen hanke
synnyttää taiteen innoittamille interventioille ja uusille malleille kasvualustaa.
Kortteeri luo malleja alueille ohjata rahoitusta välittäjätahojen kautta julkisen tilan
taiteen lyhytkestoisiin projekteihin, työllistäen taiteilijoita lisäten alueen ja yritysten
persoonallista, alueen vahvuuksista nousevaa vetovoimaa. Päätoteuttaja Satakunnan ammattikorkeakoulu.
Lisätietoa Luovaa osaamista -toimenpidekokonaisuuden
hankkeista http://www.cifinland.fi/fi/hankkeet

Esimerkkejä muista
monialaisista hankkeista
Luovalla osaamisella rakennemuutoksesta resurssiviisauteen – hankkeessa
kehitetään Jyväskylän koulutuskuntayhtymän ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kiertotalousosaamista monialaisesti keskittyen
erityisesti luoviin aloihin, siihen liittyviä
innovointi- ja tuotekehitystaitoja sekä
työelämässä tärkeitä tiimiyrittäjyys- ja
työelämäyhteistyövalmiuksia. Hankkeen ytimen muodostavat monialaiset
koulutuskokonaisuudet, työpajat ja
tuotekehitysprojektit, joissa hyödynnetään keskisuomalaisia, uusia bio- ja
turvepohjaisia materiaaleja sekä kiertotalouden sivutuotteita ja jätevirtoja.
Keski-Suomen maakuntastrategian yksi
ajankohtaisimmista, alueellisista kehittämiskohteista on biotalous. Uusien
biomateriaalien hyödyntäminen on vie-
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lä toistaiseksi ollut marginaalista, vaikka uusia biomateriaaleja ja tekniikoita
voitaisiin kokeilla ja hyödyntää nykyistä
tehokkaammin luovassa käytännön
työssä. Usein käytännön haasteena on
se, että bio- ja kiertotalousalojen toimijoiden ja koulutusorganisaatioiden
väliset tiet eivät poikkialaisesti kohtaa.
https://www.jao.fi/fi/Jyvaskylan-koulutuskuntayhtyma/
Kehittaminen/EU-hankkeet/Luova-kiertotalous-Luovalla-osaamisella-rakennemuutoksesta-resurssiviisauteen

Uusi puu -hanke on yli 20 suomalaisen
organisaation yhteisö, jonka tavoitteena on lisätä ymmärrystä puun käyttöön
perustuvasta biotaloudesta ja antaa
konkreettisia esimerkkejä puupohjaisista tuotteista ja niiden yhteiskunnallisesta merkityksestä. Kansainväliset
arvoketjut, joissa raaka-aineista jalostetaan tuotteita, tarjoavat erinomaisia
kasvumahdollisuuksia suomalaiselle
biotuoteteollisuudelle. Hankkeen sivuille on koottu parhaita olemassa olevia
globaaleihin haasteisiin vastaavia puupohjaisia tai puun ainesosia sisältäviä
tuotteita ja ratkaisuja. Useat niistä sisältävät myös luovan alan asiantuntijuutta.
http://www.uusipuu.fi/uusi-puu-hanke

Rahoitusta
CreMA-monialahankeavustus (OKM)
CreMA on joustava määräraha, joka on
tarkoitettu luovien alojen ja muiden toimialojen osaamisen yhdistämiseen sekä
yhteistyön ja liiketoimintamallien kehittämiseen. Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK on jakanut vuodesta
2012 alkaen CreMA-avustuksia opetusja kulttuuriministeriön sille osoittamasta
määrärahasta luovan alan yritysten mo-

nialaiseen tuotekehitysyhteistyöhön.
http://www.kopiosto.fi/avek/tuen_hakeminen/crema/
fi_FI/CreMA/

Fiiliksestä fyrkkaa (Business Finland)
ohjelman Fiiliksestä fyrkkaa -ohjelma
auttaa yrityksiä tunnistamaan aineettoman arvonluonnin mahdollisuudet
ja hyödyntämään sitä kilpailuedun
lähteenä. Asiakkaat tulevat kaikilta toimialoilta ja ovat kaiken kokoisia.
Ohjelman avulla rakennetaan aineettomalle arvonluonnille myös monitieteistä
osaamispohjaa rahoittamalla korkeatasoista, eri tieteenaloja yhdistävää
tutkimusta muun muassa tunteista,
uudesta teknologiasta ja digitaalisesta
asiakaskokemuksesta.
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/
palvelut/verkostot/luovat-alat-ja-uusi-arvonluonti/fiiliksesta-fyrkkaa/

Kulttuuriviennin ja kulttuurin matkailullisen tuotteistamisen avustukset
(OKM) Opetus- ja kulttuuriministeriön
valtionavustus on tarkoitettu taiteen ja
kulttuurin toimijoiden kulttuuriviennin ja
kulttuurimatkailun kehittämishankkeisiin.
Kulttuuriviennin hankkeiden tavoitteena on vahvistaa kulttuurin toimialan
työllistävää ja taloudellista vaikutusta
sekä vahvistaa ja monipuolistaa vientiä
ja kansainvälistymistä. Kulttuurin matkailullisen tuotteistamisen avustuksella
luodaan toimintaedellytyksiä kulttuurimatkailun ja kulttuurireittien kehittymiselle Suomessa. Avustuksen tavoitteena
on kehittää kulttuurisisältöä matkailijoille
suunnatuiksi tuotteiksi tai palveluiksi yhdessä matkailualan toimijoiden kanssa.
http://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/
kulttuuriviennin-ja-kulttuurin-matkailullisen-tuotteistamisen-avustukset

Business Finland Mixed Reality -ohjelma tarjoaa innovaatiorahoitusta sekä
kansainvälistymispalveluja ja verkottaa
yrityksiä, tutkimusorganisaatioita ja
muita julkisia toimijoita. Tavoitteena on,
että Suomeen syntyy maailman johtavia VR/AR-teknologiaa ja sisältöjä
tuottavia yrityksiä ja että suomalaiset
yritykset ovat globaaleja edelläkävijöitä VR/AR-teknologian kehittämisessä
ja hyödyntämisessä. Pelien ja viihteen
lisäksi mukana esimerkiksi terveydenhoito ja kaikki tärkeimmät teollisuuden
alat. Tavoitteena on myös, että suomalainen VR/AR-ekosysteemi on linkittynyt
kiinteästi maailman muihin vastaaviin
merkittäviin ekosysteemeihin.
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/
palvelut/verkostot/digitalisaatio/mixed-reality/

Innovaatioseteli on tarkoitettu pk-yrityksille, joilla on uusi kansainvälistä kasvupotentiaalia omaava tuote- tai palveluidea ja jonka eteenpäinviemiseksi
yritys tarvitsee ulkopuolista osaamista.
Innovaatiosetelin avulla on tarkoitus
löytää yrityksille uusia avauksia liiketoimintansa kasvun tueksi ja kannustaa
yrityksiä innovaatiotoiminnan piiriin.
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/
palvelut/rahoitus/pk-ja-midcap-yritys/innovaatioseteli/

Audiovisuaalisen alan tuotantokannustin on järjestelmä, jonka kautta
kriteerit täyttävä elokuva- tai TV-tuotanto voi saada takaisin osan kuluista, jotka se on käyttänyt palkkoihin ja
palveluostoihin Suomessa. Kannustinjärjestelmän tavoitteena on edistää
audiovisuaalista kulttuuria ja elinkeinotoimintaa vahvistamalla alan rakenteita, osaamista ja kilpailukykyä.
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Elokuva- ja TV-tuotantojen tekemiseen
tarvitaan runsaasti työvoimaa ja tekoprosessin eri vaiheissa käytetään monipuolisesti muiden toimialojen palveluita.
Lisäksi elokuvat vaikuttavat voimakkaasti maabrändiin ja matkailijavirtojen
tuomiin elinkeino- ja verotuloihin.
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/
palvelut/rahoitus/av-tuotantokannustin/lyhyesti/

Kehittämispalveluja
Generaattori-välittäjäpalvelu on Loft
Helsingin yrittäjäverkostossa (Helsingin
kaupunki ja Yle) vuonna 2015 käynnistetty tapahtumapilotti, joka yhdistää
toimeksiantajat ja luovat tekijät. Generaattorin tavoitteena on löytää eri
toimialoilta toimeksiantajayrityksiä
sekä julkisia organisaatioita, joita ohjataan hyödyntämään systemaattisesti
luovan alan osaamista. Generaattori on nopeutettu matalan kynnyksen
hankintamenettely ja välittäjäpalvelu.
Generaattori tähtää luovaa osaamista
hyödyntävään innovaatiovetoiseen ja
markkinalähtöiseen yritysyhteistyöhön.
Kokeile tätä! -kehittämispolku yhdistää
luovat alat ja muut toimialat, ja sen
pääpaino on monialaisissa tuotteissa,
joiden ideat voivat tulla joko yrityskentältä tai vaikka kaupunkiseudun
kehittämisestä. Tavoitteena on auttaa
uusien tuotteiden ja palveluiden syntymisessä. Kuinka saada eri toimialat
kohtaamaan ja löytämään uusia yhteistyömahdollisuuksia, jotka voivat
tuottaa uusia tuotteita tai lisäarvoa
jo olemassa oleviin tuotteisiin? Mikä ja
millainen on paikka, jossa eri toimialat
voivat verkostoitua? Kuinka luoda toimijaverkosto, joka pystyy yhdessä ratkaisemaan yrityskohtaisia ongelmia tai
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kehittämään vaikka kaupunkialueita?
http://kokeiletata.karelia.fi/mika-kokeile-tata-kehittamispolku-on/

Verkkokauppiasklubit ovat osa Business Finlandin operoiman eCom Growth
-digitaalisen kaupan kasvuohjelmaa.
eCom Growth auttaa suomalaisia verkossa kauppaa käyviä yrityksiä kasvamaan ja kansainvälistymään. Koordinoitu
verkkokauppiasklubi on 6-10 kasvuohjelmaan osallistuvan yrityksen ryhmä, jossa
jäsenet jakavat tietoja ja kokemuksia
keskenään. Klubit on pyritty muodostamaan siten, että osallistujien osaamistaso ja intressit olisivat suunnilleen
yhtenevät sekä maantieteellinen saavutettavuus olisi kohtuullinen. Kaikki klubissa
käytävät keskustelut ovat luottamuksellisia ja klubin vertaisoppiminen perustuu
tasapuolisuuteen, jolloin jokainen jäsen
kantaa osaltaan vastuun siitä, että tuo
sisältöä keskusteluun, tarjoaa avoimesti
oppejaan ja kokemuksiaan muille.
https://ecomgrowth.fi/verkkokauppiasklubit/

DESIGN FORUM talk -tilaisuudet on
suunnattu suomalaisille PK-yrityksille,
jotka hakevat kilpailukykyä ja kasvua.
DESIGN FORUM talk tuo case-esimerkkien ja keskustelujen kautta tietoa
muotoiluosaamisen hyödyntämisestä
liiketoiminnan eri osa-alueilla. DESIGN
FORUM date -tilaisuuksissa keskustellaan asiantuntijoiden johdolla ajankohtaisista asioista ja verkostoidutaan.
Tilaisuudet on suunnattu Design Forum
Finlandin jäsenille sekä suomalaisille
PK-yrityksille, jotka hakevat kilpailukykyä ja kasvua.

VIRTUAL REALITY AND
STORYTELLING FOR MORE
THAN ENTERTAINMENT
A few months ago I spent about sixty seconds trapped under a fallen rafter in a
burning building. As I lay there on the floor, waves of heat wafting over my body,
my colleague explained how sensory cues - the fake crackling fire sounds, the heat
from the portable space heater, the weight of a folding table across my chest - all
contributed to a more immersive experience. I was, of course, not stuck in a real fire,
but in virtual reality. And while the experience didn’t quite trick me into thinking I was
in danger, it stuck with me. I think about it every now and then in the same way that I
recall a memory - in my mind I was there, in a burning building, unable to get out.
This is the key to the power of VR. Even at a pretty low resolution, with a narrow field
of vision, and a vine-like cable dangling off the back of your headset, you process
it as a real experience. Which means that it opens the doors to a deeper level of
communication - instead of simply talking about or showing pictures of an experience,
you can let people live it themselves.
So far, VR has opened up some pretty fun new possibilities. Mobile VR has taken
bargoers on tours of the Scottish highlands, put schoolkids on the moon, and given
grandma a chance to ride a rollercoaster. The value of VR as an entertainment
system is undeniable. But the full range of what we can do with the technology is
still in tantalizingly-untrodden territory. A handful of startups are scrambling to use
VR for more than entertainment - it has potential applications in physical therapy,
psychological treatment, and education. As the hardware improves, the range of
applications will grow far beyond these.
To that end, Legends is an immersive food and nutrition storytelling project in the
schools of Tonga and Fiji using VR beyond just creating a piece of entertainment
media. The idea is that a thoughtfully-planned series of immersive experiences can
teach children about traditional (and less industrially processed) foods, and in turn
get them excited about healthier ways of eating. Unlike educational VR apps that
essentially present traditional teaching environments, just in virtual reality, Legends
introduces a new mode of teaching. Just like I remember the vivid experience of being
in a burning building, can kids carry the positive experiences they encounter with
traditional foods in VR over to their real lives?
Quinault Childs, Research Manager, Food Futures Lab
http://www.iftf.org/future-now/article-detail/virtual-reality-and-storytelling-for-more-than-entertainment/

http://www.designforum.fi/projektit_palvelut
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4.2

THE CREATIVE
ECONOMY
IN EUROPE
With the growing pervasiveness of digital technologies and automation,
it is likely that manufacturing industries will employ fewer people in
direct manufacturing roles. At the same time, the commoditisation of
manufacturing through technologies such as 3D printing means that
creative skills are becoming more important, for example in adding value
through brand development and marketing. These two effects are likely to
increase the creative intensity of manufacturing industries in the future.
“Created in China” has replaced “made in China” as the government’s
official objective
Manufacturing clearly still matters, particularly to the communities that
have been built around it, but products and services designed with the
sharpest creative edge will be those that succeed. Creative work – defined
as “roles which deploy cognitive skills to bring about novelty whose
final form cannot be fully specified in advance” – is work that cannot be
accomplished by machines alone, so it stands the least threat of being
automated. And it is here where a vast amount of economic value is
already being added – in marketing, graphic design, brand development,
complex product integration, engineering and other concepts that a
modern economy cedes to the developing world in return for cheaper
manufacturing. This is why the “intangible assets” column of our most
successful companies is becoming increasingly bloated: more and more
value lies in concepts whose very nature is hard to define.

http://www.lisboncouncil.net/publication/publication/141-the-creative-economy-in-europewhy-human-beings-remain-the-economys-key-asset.html
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EKOSYSTEEMEISTÄ
JA ALUSTOISTA
UUTTA KASVUA
Yritysten menestys on yhä enemmän
riippuvainen yhteistyöstä ja kokonaisista ekosysteemeistä, jotka koostuvat
toisiinsa dynaamisesti vaikuttavista ja
vuorovaikutuksessa olevista yrityksistä,
rahoittajista, sijoittajista, asiakkaista,
tutkimusorganisaatioista ja muista sidosryhmistä.
Uuden teknologian ja globalisaation
mukanaan tuoma tuotantorakenteiden
murros on iskenyt kaikkiin pitkälle kehittyneisiin teollisuusmaihin ja samalla
ilmastonmuutoksen, eriarvoisuuden
kasvun, pakolaisaaltojen ja väestön ikääntymisen kaltaiset ongelmat
vaativat uudenlaisia ratkaisumalleja.
Ongelmien myötä monet hallitukset
ovat arvioineet uudelleen elinkeino- ja
innovaatiopolitiikan toimintamalleja.
Tämä on vaatinut myös yritystoiminnan luonnetta koskevien käsitysten
päivittämistä. Maailmantalouden globalisoituminen on tehnyt mahdolliseksi
tuotantoprosessien aiempaa pidemmälle menevän erikoistumisen ja samalla pitkälle edennyt erikoistuminen
on tehnyt tuotantojärjestelmistä keski-

näisriippuvia ja monimutkaisia verkostoja, joissa on tietynlaiseen tuotantoon
erikoistuneita maantieteellisiä keskittymiä tai ekosysteemejä. Kansainvälinen
kilpailu tapahtuu entistä enemmän
liiketoimintaekosysteemien välillä, koska niissä toimivat yritykset hyötyvät
ekosysteemin yhteistyökumppanien ja
toimintaympäristön tarjoamista kilpailueduista ja synergioista. Innovatiiviset
liiketoimintaekosysteemit toimivat myös
talouskasvun moottoreina luomalla
uusia kasvualoja ja uudistamalla elinkeinorakennetta. 12
Digitaalisilla alustoilla tarkoitetaan tietoteknisiä järjestelmiä, joilla eri toimijat
– käyttäjät, tarjoajat ja muut sidosryhmät yli organisaatiorajojen - harjoittavat yhdessä lisäarvoa tuottavaa toimintaa yhteisten toimintaperiaatteiden
mukaisesti. Ekosysteemeissä palvelutarjoajat ja heidän kumppaninsa kokoontuvat kehittämään toisiaan täydentäviä tuote-palvelu -kokonaisuuksia ja
asiakasarvoa tuottavia kokonaisratkaisuja valituissa teemoissa. 13
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Alustoilla toiminta painottuu suurten
yritysten ja yliopistojen tutkimusryhmien
sijaan pieniin yrityksiin ja yksilöihin, ja
alustamaisen toiminnan keskiössä ovat
eri toimijoiden avoimeen innovaatioon
perustuvat ja alustapalvelujen fasilitoimat nopeat kokeilut. Alustamaisen
toiminnan ydin ei ole tarkasti määritelty
toimintakonsepti, vaan kulttuuri, jossa
alustan käyttäjät luovat toisilleen arvoa. Keskeisenä tavoitteena on alustan
käyttäjien toisilleen tuottama hyöty ja
osallistumisen luoma verkostovaikutus.14
Innovatiivisella alustalla eri toimijat luovat, tarjoavat ja ylläpitävät tuotteita ja
palveluita, ja yleensä alustan käyttäjät
osallistuvat innovaation muokkaamiseen. Innovatiivisessa alustassa liiketoiminnan kasvu painottuu yleensä oman
toimialan ulkopuolelle, kuin sen reunalle,
ja alusta tuo yhteen toimintoja, joilla ei
välttämättä ole mitään tekemistä toistensa kanssa. Innovatiivisessa alustassa
pienikin tekijä voi olla merkittävä.15
Tutkimus- ja innovaationeuvoston vision mukaan Suomi on vuonna 2030
vetovoimaisin ja osaavin kokeilu- ja
innovaatioympäristö. Innovaatiokumppanuudet ja ekosysteemikehitys uudistavat taloutta ja kasvumoottoreilla
kehitetään lippulaivojen tukemina lupaavia kasvuekosysteemejä strategisten painopistevalintojen pohjalta.
Innovaatiokumppanuudet vauhdittavat kasvuekosysteemien kehittymistä
ja talouden uudistumista ja Suomessa
on useita yritysvetoisia miljardiluokan
kasvuekosysteemejä, jotka tuottavat
kilpailukykyisiä ratkaisuja globaaleihin
tarpeisiin. Suomi on yksi digitaalisen
alustatalouden kehityksen kärkimais-
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ta maailmassa ja hyödynnämme sen
luomat globaalit liiketoimintamahdollisuudet.16
Business Finlandin raportissa digitaalisen alustatalouden toimenpideohjelmaksi on mm. ehdotettu laajaa eri
tahojen yhteistä ohjausmallia ja ekosysteemifoorumia. Ekosysteemifoorumi
mahdollistaa poikkiministeriöllisen ohjauksen ja toimeenpanon sekä julkisen
ja yksityisen sektorin näkemykset kasvuun tähtäävistä merkittävistä temaattisista alustatalouden ekosysteemeistä.
Yhteisfoorumin työn tuloksena voidaan
tehdä selkeät yhteiseen visioon ja tilannekuvaan perustuvat strategiset valinnat: temaattiset alustaekosysteemit ja
alustat asiakaslähtöisesti arvoa tuottavien liiketoimintamallien luomiseksi ja
vahvistamiseksi. Lisäksi tulee kohdentaa julkisia varoja alustaekosysteemien
kehityksen tueksi sekä panostaa alustatalouskasvuun rahoitusmekanismeilla
ja julkisilla hankinnoilla. Raportissa edotetaan, että käynnistetään 3-5 konkreettista alustakokonaisuutta Suomen
vahvoille osaamisalueille, joissa löytyy alustoja hyödyntävät temaattiset
ekosysteemit, ja jolloin luodaan toimivia alustaekosysteemejä ja saadaan
alustatalouskehitys nopeasti liikkeelle.
Päätöksiä on joka tapauksessa tehtävä
nopeasti pysyäksemme kehityksessä
mukana.17

12

https://www.sitra.fi/blogit/ekosysteemeista-uutta-kasvua/

13 Digitaalisen alustatalouden tiekartasto, Innovaatiorahoituskeskus Tekes, 2017 https://www.businessfinland.
fi/globalassets/julkaisut/alustatalouden_tiekartasto_web_x.pdf

14 Avoin innovaatioalusta kaupunkikehittämisen lähestymistapana, 2016
https://avoimetinnovaatioalustat.files.wordpress.
com/2016/09/alustajohtamisen-kc3a4sikirja_pc3a4ivitetty.pdf

15 Yrityskatsaus: Palvelut kasvun lähteenä, TEM, 2/2016

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79153/TEM_oppaat_15_2016_Yrityskatsaus_
joulukuu2016_WEB.pdf?sequence=2&isAllowed=y

16 http://valtioneuvosto.fi/documents/10184/4102579/

TIN-visio-ja-tiekartta.pdf/980ac849-fd12-4027-bcc2ee290e36016a

17 Digitaalisen alustatalouden tiekartasto, Innovaatiorahoituskeskus Tekes, 2017 https://www.businessfinland.
fi/globalassets/julkaisut/alustatalouden_tiekartasto_web_x.pdf
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4.3

LUOVAT ALAT JA
LUOVA OSAAMINEN
EKOSYSTEEMEISSÄ
Luovat alat -työryhmä on ehdottanut
raportissaan, että Creative Business
Finland -ekosysteemi ja sen kehittämispalvelut rakennetaan yhteistyössä jo
olemassa olevien luovien alojen toimialakohtaisten ekosysteemien kanssa
biotalousekosysteemin mallin mukaisesti. Prosessissa vahvistetaan jo olemassa
olevien toimialojen ekosysteemien yhteistyötä ja kehitystä laajemmaksi luovan talouden ekosysteemiksi. 18 Kuitenkaan Suomessa ei voi tunnistaa luovien
alojen ekosysteemiä tai ekosysteemejä.
Toki on tunnistettavissa luovien alojen
yritysten joukosta ryhmiä, jotka ovat
verkottuneet keskenään ja joilla on
hyvät mahdollisuudet kansainväliseen
kasvuun, ja alan keskinäistä yhteistyötä
pitää tehostaa, mutta erityisestä luovan alan ekosysteemistä ei voi puhua.
Pikemminkin lähtökohtana pitää olla se,
miten luovat alat ovat osallisina erilaisissa arvoketjuissa ja ekosysteemeissä.
Luovien alojen yritysten ja muiden toimijoiden pieni koko mainitaan usein
haasteeksi niin yksittäisen yrityksen
kuin koko toimialan kasvulle ja kansainvälistymiselle. Kuitenkin tunnistetaan,
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että eri elinkeinoelämän aloilla on paljon tarpeita, joissa aineettoman arvon
luontia ja luovaa osaamista tulisi ja
voitaisiin hyödyntää nykyistä enemmän. Tämän vuoksi on syytä miettiä
toimenpiteitä, miten liiketoimintaekosysteemeistä ja alustamaisesta toimintatavasta löytyy mahdollisuus hyödyntää kokonaisvaltaisemmin luovaa
osaamista. Luovan alan yrityksissä on
huippuluokan osaamista, mutta tähän
saakka elinkeinoelämän pelikenttä ei
ole erityisen hyvin mahdollistanut pienten toimijoiden mukana oloa, tai tunnistanut aineettoman arvon luomisen
ja luovan osaamisen mahdollisuuksia.
”Tyypillisesti kun startup nyt ottaa yhteyttä teolliseen yritykseen pyrkiäkseen
sen toimittajaksi, hankintaorganisaatio
kysyy liikevaihdon, työntekijät ja muuta. Sitten hankinta toteaa, että yritys
on liian pieni. Näin uuden innovaation mahdollisuus tukahdutetaan heti.”
Innovatiivisessa alustassa startup tai
jopa yhden henkilön yritys pääsee yhteisresurssien avulla mukaan ja saa heti
kaiken jaetun hyödyn.

ta, politiikasta ja viestinnällisistä vaikeuksista, mutta kaikkeen tuntui löytyvän ratkaisu. Vastaavasti löytyi lukuisia
yhteistyömahdollisuuksia, jossa ekosysteemin kehittämistä on hahmotettu
seuraavalla mind mapilla:

Innovation Resource Moderating
Tool-hanke, jonka tavoitteena on rakentaa verkkotyökalu mahdollistamaan
innovaatioteorioiden hyödyntämistä
yrityksissä sekä luovan osaamisen ja
luovan työprosessin hyödyntämistä
innovaatiotyöskentelyssä, asetti eräässä työpajassa kysymyksen: Mitä luovat
alat eivät voi tarjota meriteollisuudelle? Vastauksia kysymykseen oli vaikea
löytää. Työpajaan osallistuneet löysivät
haasteita mm. ennakkoluuloista, rahas-

18 Luova talous ja aineettoman arvon luominen kasvun
kärjiksi, http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/79725

Elämyspuisto ->
aaltosimulaattori
Harrastukset ja ohjelma
Uusia ajanvietteitä laivamatkustajille
Taidetapahtumat, taideristeilyt

AR ja VR

Turvallisuusvälineiden
uudelleenmuotoilu

Teemakurssit
Reality-leikit, haaksirikko -> selviytymiskokemus

Uudet kokemukset

Musiikki

Käytettävyyden
kehittäminen

Moderni teknologia ja
sisällöt viihtyvyyden
lisäämikseksi

Viihde

Simulointi

Vapaa-aika ja urheilu
Pelillistäminen

3D-mallintaminen
Moving images inside cruise ships

Taide suunnitteluvaiheessa osaksi
merellä olevia/tulevia
tuulivoimalapuistoja

Tunnelman luonti

Elämystilat
Tyhjät tilat ja niiden merkitys

Äänimaisema

Käyttöliittymäsuunnittelu

Ravintolasuunnittelu

Design/suunnittelu
Taide/visuaalisuus
Visualisoinnit

Asiakkaan
parempi
huomioiminen palvelukonseptit

Ihmislähtöisyys

Maisemareitit
Laivasuunnittelussa taiteilijoiden ja
suunnittelijoiden ideat ulkokuoriin

Tunnelma/Käyttäjäkokemus
Vuorovaikutus/Elämys
Customer experience

Valo- ja videotaidetta heijastetaan
laivasta öisin merelle

Majakkavalojen uudelleen suunnittelu

Muu
suunnittelu

Sisustussuunnittelu
ja -ratkaisut

Palvelumuotoilua
merielämyksen
parantamiseksi

Eri alojen yhdistäminen

Out of the box -ajattelu

Kaunis sisustus laivoihin

Valaistus
Tekstiilit, lattiamatot, verhot

Kulkureitit

Creative activities for staff

Virikkeellinen
työympäristö

Uudet palvelukonseptit

Improved communication

Myymäläsuunnittelu

Mitä osaamista luovat alat
voisivat tarjota
meriteollisuudelle?

Työn organisointi uusilla tavoin

Taide

Teokset ammattitaiteilijoilta
Kuvataiteen hyödyntäminen laivojen sisustuksissa

Vuorovaikutustavat

New/different processes

Rajoittamattomat ideat

Mainonta

Innovointitavat

Luovat
näkökulmat

Mielikuvitus
Näkökulman muuttaminen
Eri näkökulma
ongelmatapauksissa

Ennakkomarkkinointi

Business ja
markkinointi

Uudet business-mallit
Estimointityökalu

Luova ongelmanratkaisu

Company branding

Visualisoinnit
Signage, info etc.

Apua muutoksen hallinnassa

Työprosessit
ja menetelmät

Infrastructure/systems

Suunnittelumenetelmät
Ergonomia
Improvisaatioharjoitukset

Looking at nature

Muuta

Sovellukset

Meneminen paikan päälle

Ekologinen laivanrakennuskulttuuri ja -tavat

Possibilities for logistics

Ympäristötietoisuuden lisääminen
Puhutaan ja tehdään yhdessä merten puhtaanapito
tavoitteena

Graphic materials

Käyttäjätutkimukset
Prosessiajattelu

Kulutuksen visualisointi asiakkaille
ja operaattoreille (polttoaine)

A more instictive and
intuitive process to
approaching problem
solving

Valokuvan monet käyttömahdollisuudet

Process improvement

Standardien visualisointi ja
käytettävyyden visualisointi ja
helpotus

Outside view
Freedom from old habits

Graafiset kuvat

Design tools

Markkinointi

Ympäristöteemat

Simulaattorit

Koulutuksen kehittäminen

Possibilities for maritime studies

Alihankintaprosessien Lean softisti
Confidence to explore previously unseen opprotunities

Lähde: IRM-Tool hanke
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4.4

ESIMERKKEJÄ
EKOSYSTEEMEISTÄ
JA ALUSTOISTA

Telaketju
Telaketju on tekstiilin kierrätystä edistävä yhteistyöverkosto. Hankkeessa
kehitetään poistotekstiilin keräystä,
lajittelua, jatkojalostusta ja kiertotalouteen perustuvia liiketoimintamalleja.
Telaketjussa kehitetään kotimaiseen
osaamiseen perustuvaa ekosysteemiä,
jossa monialaisella yhteistyöllä luodaan
uutta, vahvaa teollisuutta.
https://telaketju.turkuamk.fi/

TULEVAISUUDEN
RUOKAMAAILMA
Turun Kupittaan kampuksella sijaitseva Tulevaisuuden Ruokamaailma (TRM)
on todellisesta lounasravintolasta ja take away -myymälästä muodostuva
tutkimus- ja kehitysalusta, joka nopeuttaa asiakaslähtöisten hyvinvointia
lisäävien innovaatioiden syntyä. TRM:n läheisyydessä toimiva Aistila™
tarjoaa elintarviketeollisuuden yrityksille mahdollisuuden ymmärtää
tuotteiden ja pakkausten moniaistista kuluttajakokemusta. TRM ja Aistila™
tarjoavat akateemisen ja kaupallisen sektorin toimijoille mahdollisuuden
kuluttajalähtöiseen tutkimukseen ja kehitykseen. Ne tuottavat tietoa
kuluttajan ruokavalinnoista ja ruoan kuluttajakokemuksesta. Sopivia
toimijoita voivat olla elintarvikevalmistajat, tukku- ja vähittäiskaupan
yritykset, palvelutuottajat, pakkaustoimittajat, sisustus- ja
kalustussuunnittelijat, ITC-yritykset sekä tutkimuslaitokset ja yliopistot.

https://citybusiness.fi/alustat/tulevaisuuden-ruokamaailma/

Lähde: Telaketju-hanke
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WEAR, Wearable technologists Engage
with Artists for Responsible Innovation
The WEAR Sustain Network is an online ecosystem, designed to facilitate cross-border and interdisciplinary
collaboration, enabling wearable technology and smart textile artists, designers, innovators and other industry
actors across Europe to connect, source and share information and to work
more closely with technology and engineering industries, to shift the development of the wearables and e-textile
landscape towards a more sustainable
and ethical approach.
http://wearsustain.eu/about/

lifestyle dreams. Since the industries
work together and inspire each other,
it was natural to combine the two industries. The Industrial slide provides a
common lifestyle-based asset for the
companies and the businesses thereby
benefit from mutual collaboration and
knowledge sharing, as well as science
institutions can offer industries valuable
new insights. The strategy of Lifestyle
& Design Cluster is linked to the overall
strategy of innovation networks in Denmark. Innovation networks are part of
the government’s goal about placing
Denmark among the most innovative
countries in the world.
http://ldcluster.com/en/home/

xEDU
xEDU on startup-kiihdyttämö, jonka
painopisteenä on koulutusliiketoiminta
ja jossa innovatiivisia ratkaisuja kehitetään koulujen ja yritysten yhteistyönä.
Ohjelma luo yrityksille ekosysteemin
tuotteiden ja palveluiden kehittämiseksi, jossa pedagoginen vaikuttavuus
on etusijalla pelkän teknologian sijaan.
Ohjelma auttaa kasvattamaan liiketoimintaa niin kotimaassa kuin kansainvälisillä markkinoilla.
https://www.xedu.co/#about

Fazer Brainhow -ohjelma
Fazer Brainhow -ohjelman tavoitteena
on lisätä tieteeseen perustuvaa ymmärrystä ravinnon, unen sekä psyykkisen ja fyysisen toiminnan vaikutuksesta
ihmisten hyvinvointiin. Ohjelma perustuu avoimeen innovointiin ja tavoitteena on tuote- ja palveluekosysteemin
rakentaminen. Fazer Brainfood Hackin
kautta haetaan ratkaisuja mm. dgilautasmalliin, muutoksia työpaikkaruokailuun, kognitiivisen suorituskyvyn seuraamiseen ja parantamiseen
http://www.fazergroup.com/well-being/brainhow/

Lifestyle & Design Cluster
The Innovation Network Lifestyle &
Design Cluster works to promote innovation and sustainable growth, primarily in small and medium-sized interior
and clothing companies as well as in
the creative industries. Housing and
clothing companies have the fact in
common that they meet the users’
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Opastamisen ekosysteemi
Opastaminen on keskeinen osa toimivaa ja viihtyisää kaupunkiympäristöä.
Ihmisten tehokkaampi opastaminen ja
ohjaaminen kaupunkialueilla omien tarpeiden, mieltymysten sekä käyttäjä- ja
kuluttajaprofiilien perusteella parantaa

palveluyritysten ja kulttuurilaitosten tarjonnan näkyvyyttä ja saavutettavuutta.
Liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta turvallisuuteen sekä suuriin tapahtumiin ja väkijoukkojen ohjaamiseen liittyvä infrastruktuuri ja sen päälle
rakennettavat ratkaisut muodostavat
mielenkiintoisen ekosysteemin, jolla on
nopeasti kehittyvät ja kasvavat globaalit markkinat.

tavat Suomen suurimmat kaupungit
Helsinki, Espoo, Vantaa, Oulu, Tampere ja Turku. 6Aika koostuu useista
eri projekteista, joita kaupungit vievät
eteenpäin yhteisvoimin. Strategia konkretisoituu kehityshankkeissa, joita on
jatkuvasti käynnissä noin 30 ja joiden
aihepiirit vaihtelevat oppimisesta liikkumiseen, kiertotaloudesta terveydenhoitoon, pelialaan ja työllisyyteen.

6Aika-hanke Opastamisen ekosysteemi
on määritellyt kaksi toisiinsa nivoutuvaa tarvekokonaisuutta: opastaminen
normaalitilanteessa sekä suurten väkijoukkojen opastaminen. Hanke lähestyy
kokonaisuuksia sekä kaupunkien että
yritysten näkökulmasta. Kaupunkien
tulee luoda selkeät suunnitelmat opastamisen kehittämiselle ja hallinnoinnille sekä avata rajapintojaan yritysten
käyttöön. Opastamiseen liittyvät haasteet ja ongelmat tulee avata yrityksille,
jotta nämä voivat kehittää niihin ratkaisuja. Tämän yhteistyön mahdollistamiseksi hanke suunnittelee ja kehittää
innovaatioalustan.

6Aika on vaikuttanut kaupunkien kehittymiseen kolmella laajamittaisella kärkihankkeella ja niiden osatoteutuksilla:
avoimen datan ja rajapintojen kärkihankkeella, avoimen osallisuuden ja asiakkuuden kärkihankkeella sekä avointen
innovaatioalustojen kärkihankkeella.
Esimerkiksi Avoimet innovaatioalustat
-kärkihankkeessa Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, ja Oulu yhdistävät
omat innovaatio- ja kehitysympäristönsä avoimien innovaatioalustojen kansalliseksi verkostoksi, joka tarjoaa yrityksille,
tutkimusorganisaatioille ja muille kohderyhmille “yhden luukun” -periaatteella
toimivan tuotteiden, ratkaisujen ja palveluiden kehitysympäristön.

Hankkeen tuloksena on opastamisen
ekosysteemi, jossa Helsinki, Tampere ja
Turku kehittävät opastamistaan yhdessä yritysten ja sidosryhmien kanssa
jaetun innovaatioalustana kautta.
https://6aika.fi/opastamisen-ekosysteemi/

Alustamainen kaupunkikehitys: kaupunki palveluntuottajasta kohti innovatiivisten palveluiden mahdollistajaa
Kestävän kaupunkikehittämisen strategian 6AIKA – Avoimet ja älykkäät
palvelut - ovat laatineet ja sitä toteut-

https://6aika.fi/

Citybusiness.fi on yrityksille suunnattu
avoin innovaatioalusta, jonka muodostavat kaupunkien omat kehitysympäristöt ja ekosysteemit. Avoimia innovaatioalustoja on eri kategorioissa kuten
cleantech, elintarviketeollisuus, koulutus, kuljetus ja varastointi, langattomat
teknologiat, palvelut, rakennusteollisuus,
teknologiateollisuus, terveysteknologia,
uudistuva teollisuus, virtuaalitodellisuus.
https://citybusiness.fi/alustat/
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6Aika tarjoaa luovan alan osaajille
lukuisia mahdollisuuksia olla mukana
hankkeissa ja piloteissa. Luovan alan
osaaminen kaupunkien kehittämisessä
voi olla mm. muotoiluosaaminen, ihmiskeskeinen suunnittelu ja kokeilukulttuuri,
kulttuuri- ja taidelähtöisten menetelmien hyödyntäminen mm. matkailun tai
hyvinvointialan kanssa, erilaiset vuorovaikutusmenetelmät, arkkitehtuuri,
brändäys, audiovisuaaliset konseptit,
elämyksellisyys, palvelukonseptien
luominen, kysyntälähtöiset liiketoimintamallit, tilasuunnittelu, digitaaliset
sisällöt, pelillisyys, tapahtumatuottaminen, viestintäosaaminen, visualisointi ja
valotaide, tarinallisuus, eettinen osaaminen, kestävän kehittämisen ratkaisut,
työpajamenetelmät, tekijänoikeus- ja
sopimusosaaminen.

5

LUOVA
OSAAMINEN UUDEN
ARVONLUONNIN
TUOTTAJANA:
KOHTI STRATEGIAJA TIEKARTTATYÖTÄ
Tässä selvitystyössä on tunnistettu haasteita ja pullonkauloja luovien
alojen kehittymiselle Suomen taloutta
vahvistavana ja elinkeinorakennetta
monipuolistavana toimijana (luku 6).
Seuraavaksi tulee löytää haasteille ratkaisu, jotta uuden arvonluonnin tekijät
olisivat yritysten käytössä ja jotta Suomessa olisi paras mahdollinen osaaminen ohjattuna tähän työhön. Tällä
hetkellä puuttuu selkeä ohjaus, tavoitteet ja strategia, jossa tunnistetaan tulevaisuuden monialaisia kasvumahdollisuuksia systemaattisesti. Kun tehdään
kansallisia linjauksia osaamisalustojen
ja kasvu- ekosysteemien kehittämiseksi,
tulee luovien alojen osaaminen uuden
arvon tuottajana olla vahvasti esillä.
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Tehdään strategiset valinnat ja tunnistetaan sekä priorisoidaan temaattiset
ekosysteemit ja alustat asiakaslähtöisesti arvoa tuottavien liiketoimintamallien luomiseksi ja vahvistamiseksi
yritysten ja julkisen sektorin yhteistyönä.
Tarvitaan yhteistä näkemystä ja ennakointia.
Luovan osaamisen hyödyntämismahdollisuuksia ei tunnisteta tarpeeksi
hyvin, eivätkä luovan alan yritykset itse
tunnista uusia markkinoita ja kumppanuuksia. Luovan alan imagoa tulee
kirkastaa ja brändätä paremmin. Lisäksi
luovan alan toimijoilta puuttuu yhteinen
esitys siitä, miten luovaa taloutta pitäisi edistää. Luovien alojen kesken ei ole
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ollut yhtenäistä tapaa käydä keskustelua ja jakaa tietoa, eikä luovien alojen
keskeisiä, yhdistäviä elementtejä ole
selkeästi kartoitettu saati tunnistettu.
Ensimmäinen askel voisi olla yhteisöalustan luominen tiedon tuottamiseksi,
keräämiseksi ja jakamiseksi tehokkaasti
luovien alojen kentällä. Yhteisöalustan
toteuttajana voi toimia esimerkiksi Luovaa osaamista-koordinaatiohanke.
Liiketoimintaekosysteemin kehittämisessä tarvitaan eri vaiheissa eri tyyppisiä ja hyvin koordinoituja julkisia
toimenpiteitä. Tarvitaan menetelmiä
luovan osaamisen hyödyntämiseksi eri
toimialoilla. Menetelmien kehittämiseksi on jo testattu erilaisia toimenpiteitä
ja luvussa 4.1. esitettyjen ESR-rahoitteisten hankkeiden joukossa on useita
hankkeita, kuten FIVR-virtuaalitodellisuushubit, Innovation Resource Moderating Tool ja CityDrivers, joissa menetelmiä kehitetään ja joista saadaan
parhaimmat jatkokäyttöön. Tarvitaan
paikkoja, yhteistyöalustoja ja -prosesseja vuorovaikutukselle ja yhteistyölle.
Rahoituksen kohdentamisessa esimerkiksi CreMA-hankeavustuksessa, joka
on tarkoitettu luovien alojen ja muiden
toimialojen osaamisen yhdistämiseen
sekä yhteistyön ja liiketoimintamallien
kehittämiseen, voidaan kokeilla teemallista ja ekosysteemien kehittämiseen
liittyvää rahoitushakua.
Uusi ekosysteemi vaatii kehittyäkseen
toimijan tuottamaan sen jäsenille julkisia hyödykkeitä ja -palveluja. Fasilitointi
voi alkuvaiheessa vaatia julkista tukea.
Myös ajoitus on tärkeää. Luovaa osaamista on vaikea integroida jälkikäteen
ohjelmiin tai toimenpiteisiin päälle lii-
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LUOVAN OSAAMISEN HYÖDYNTÄMINEN
biotalous, kiertotalous

OSAAMISTEN YHDISTÄMINEN

terveysala, hyvinvointiala

arktisuus

liikunta-matkailu, elokuva-matkailu
terveyspalvelut- ja tuotteet-data-älytekstiili-robotiikka-liikunta-muotoilu

matkailu

arktinen ruokatuotanto-kiertotalous-brändäys

ruoka-ala, elintarvikeala
kaupunkikehittäminen, älykäs kaupunki, liikkuminen
rakennusala

vastuullinen, kestävä muoti-biohajoavat raaka-aineet, sellukuitu-nahkavaatteiden kudoskasvattaminen-digikauppa-kustomointi, vaatteiden 3D-printtaus

koulutus- ja oppimisympäristöt

VAHVUUKSIEN HYÖDYNTÄMINEN

OSAAMISEN LISÄÄMINEN

vahva osaamispohja, kuten muotoiluosaaminen, peliala

digitaalisuus

asiakasymmärrys, asiakaslähtöisyys

ymmärrys muutoksen tarpeesta, positiivinen pakko

alustat, verkostot

luovien alojen toimialajärjestöjen osaaminen

kansainvälistyminen

taustalla pitkä luovien alojen kehittämishistoria eri hallinnonaloilla

elämyksellisyys, erottuvat tuotteet ja palvelut

luovat alat maailmalla vahvoja kasvualoja

arvonluonnin uusien mekanismien tunnistaminen

MITEN
strateginen linjaus, selkeät tavoitteet, uusien kasvukärkien tunnistaminen
viestintä, brändäys

rahoitus, yrityspalvelut

IPR-ympäristö, lainsäädäntö

mittarit, indikaattorit, ennakointi
luovien alojen välisten verkostojen vahvistaminen
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mattuna: luovan alan toimijoiden tulee
heti alkuvaiheessa olla merkittävä osa
kumppanuusverkostoa. Tällä hetkellä on meneillään alueellisia hankkeita,
joissa on selkeä fokus ja kohderyhmät
ja joissa luovien alojen osaamista hyödynnetään alueelle merkittävissä elinkeinoissa, kuten Varsinais-Suomessa
luovan alan ja meriteollisuuden alan
yritysten välinen hanke tekee. Kansallisesti ja strategisesti merkittävä on
kaupunkikehittämisen 6Aika, joka tarjoaa myös luovan alan osaajille lukuisia
mahdollisuuksia olla mukana hankkeissa ja piloteissa, mutta jota ei ole vielä
osattu hyödyntää tehokkaasti luovan
alan toimijoiden parissa. 6Ajan hanketoiminnasta tulisi tiedottaa kohdennetummin myös luovan alan toimijoille ja
koota verkostoa luovan alan yrittäjistä,
joilla on kiinnostusta sekä osaamista
olla mukana kaupunkikehittämiseen
liittyvissä hankkeissa. Esimerkiksi Luovaa osaamista ESR-hankkeet voisivat
toimia osaajien kokoamisessa ja tiedon
välittäjinä.
Luovaa taloutta on Suomessa kehitetty
jo varsin pitkään. Osaamista ja yhteistyöverkostoja on syntynyt niin kehittäjäkuin toimijataholla. Nyt on hetki hyödyntää kaikkea sitä osaamista ja niitä
vahvuuksia, joita on kertynyt vuosien
varrella. Luova osaaminen on avainroolissa kasvuekosysteemien kehittymisessä ja talouden uudistumisessa.
Haasteita on tunnistettu, ei tehdä niistä
ongelmia, vaan käännetään haasteet
mahdollisuuksiksi.
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6

TUNNISTETTUJA
HAASTEITA JA
PULLONKAULOJA
LUOVIEN ALOJEN
KEHITTYMISELLE
SUOMEN TALOUTTA
VAHVISTAVANA
JA ELINKEINORAKENNETTA
MONIPUOLISTAVANA
TOIMIJANA
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• Puuttuu strateginen, tavoitteellinen suunnitelma, miten luovat alat vahvistavat ja
monipuolistavat elinkeinorakennetta ja taloutta, miten luova osaaminen integroituu
kasvuekosysteemeihin sekä menetelmät
pitkäjänteiselle asian toteutukselle.
• Luovan alan imagoa ei ole osattu
kirkastaa. Alan toimijoilta puuttuu yhteinen esitys siitä, miten luovaa taloutta
pitäisi edistää.
• Vähäinen yhteistyö/verkottuminen
luovan alan toimijoiden välillä. Toimijakenttä on hajanainen ja kenttä koostuu
useista pienistä järjestöistä ja toimijoista.
• Luovan alan toimijat verkottuvat kotimaassa, mutta kansainvälinen verkottuminen on vähäisempää.
• Luovien alojen määrittely. Selkeän käsitteistön ja yhteisen kielen puuttuminen.
• Puutteellinen kyky kommunikoida luovan osaamisen mahdollisuudesta tuottaa uutta kilpailuetua, luovan osaamisen
hyödyntämisestä uuden lisäarvon luomisessa, asiakaskokemuksen kehittämisessä, käyttäjälähtöisyydessä, tuotteiden ja
palveluiden kehittämisessä.
• Tehokas ja tavoittava viestintä puuttuu: oikeat kanavat, kohderyhmien tunteminen, selkeät tavoitteet, laadukkaat
sisällöt, kiinnostava esitystapa. Suuri
tarina puuttuu. Hyviä esimerkkejä ja
käytäntöjä luovan osaamisen hyödyntämisestä ei tuoda tarpeeksi esille.
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• Luovan alan toimijoita, luovaa osaamista on vaikea integroida jälkikäteen
(kärki)ohjelmiin tai toimenpiteisiin. Luovan alan toimijoiden tulee heti alkuvaiheessa olla merkittävä osa kumppanuusverkostoa.

• Puuttuu kokeileva kyvykkyyksiä yhdistävä ekosysteemipolitiikka, jossa myös
luovan alan osaajilla on tärkeä rooli. Julkinen sektori ei tarjoa riittävästi puitteita
monialaiselle, uutta arvoa tuottavalle
toiminnalle.

• Arvonluonnin uudet logiikat ja mekanismit eivät ole vielä hallinnassa.
Kasvun odotetaan syntyvän uusien
työpaikkojen/verotulojen kautta, eikä
korkean lisäarvon yritysten ja työpaikkojen merkitystä tunnisteta.

• Rohkeuden puute: tarvitaan visionäärisyyttä ja tulevaisuusorientaatiota.

• Puutteellinen ymmärrys uusissa arvoverkoissa syntyvistä liiketoimintamahdollisuuksista. Luovan osaamisen
hyödyntämismahdollisuuksia ei tunnisteta, eivätkä luovan alan yritykset itse
tunnista uusia markkinoita ja kumppanuuksia.

• Ei osata reagoida tarpeeksi ketterästi
ja tunnistaa osaamistarpeiden muutoksia. Koulutuksessa ei suuntauduta riittävästi uuden arvonluonnin tarpeisiin.
• Vähäinen, eikä erityisen systemaattinen tiedon hyödyntäminen hankkeista,
joissa on ollut monialaista luovaa osaamista sisältäviä toimenpiteitä. Tieto on
piilossa ja hajallaan.

• Potentiaalin ja edellytysten tunnistaminen: erilaista osaamista yhdistävässä liiketoiminnassa tulee edetä vaikka
pienemmälläkin joukolla luovan alan
yrityksiä, jolla on edellytyksiä monialaiseen toimintaan.
• Vähäiseksi jäänyt mittareiden ja indikaattoreiden kehittäminen, joiden
kautta tunnistettaisiin paremmin luovien alojen, luovan osaamisen tuottama
lisäarvo.
• Päätöksentekoprosessi on hidas: tarvitaan ketterämpää reagointia ja eri hallinnonalojen välistä yhteistyötä uusien
yrittäjäekosysteemien kehittämiseksi.
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7

UUSI
ARVONLUONTI.
LUOVA OSAAMINEN
JA AINEETON ARVO
LIIKETOIMINNASSA
Työn ja osaamisen murros
• Arvoa tuottavat yritykset /
työllistävät työt
• Uudet osaamisvaatimukset
• Johtaminen
• Rohkeat yksilöt
• Kasvun ja työllisyyden erkaantuminen

Elämän laatu ja
merkityksellisyys

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö.
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Osaaminen

Asiakkaan tarpeet
• Arvojen muutokset
• Emootioiden tunnistaminen
• Käytettävyys

Yhteiskunnallinen arvo
• Kestävä kehitys
• Rajalliset resurssit: ruoka, vesi, aika
• Hyvinvointiosaaminen
• Jakamistalous
• Ilmiölähtöisyys
• Sosiaaliset innovaatiot
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n uudet ajurit
Yhteiskunnalliset reformit

• Maakuntauudistus
• SOTE-uudistus
• Liikennekaari

Korkean
lisäarvon
liiketoiminta
ja työpaikat

Globaali työnjako ja arvoverkot

• Geoekonomiset valinnat
• Alustatalous
• Muualla tuotetun tiedon ja
•

teknologioiden hyödyntäminen
Työvoiman liikkuvuus
Kokoaan
suurempi

Kumppanuudet ja ekosysteemit

Teknologian,
humanismin ja
luovuuden liitto
• Keinoäly, robotiikka
• Etiikka
• Monialaisuus ja -taitoisuus
• Luovan osaamisen
hyödyntäminen

• Yksityisen ja julkisen kumppanuudet
• Kokeilut ja kehitysympäristöt
• Osaamisen kumuloituminen,
jalostaminen ja kaupallistaminen

• Radikaalit innovaatiot
• Rohkea raha
• Edelläkävijämarkkinat, innovatiiviset julkiset
hankinnat

• Yritysten uusi kilpailuetu muodostuu
aineettomasta arvosta, kyvystä ymmärtää, luoda uutta merkityksellistä
sisältöä ja kommunikoida luotu arvo.
• Brändi, muotoilu, luovuus, tarinat ja
muut aineettomat arvot luovat yrityksille uutta kilpailuetua.
• Brändin rakentaminen, vastuullisuus
ja merkitykselliset tarinat ovat yrityksen
johtamisjärjestelmässä.
• Yritykset tunnistavat ja näkevät mahdollisuuksia siellä missä muut eivät niitä
vielä näe, ja muotoilevat ja yhdistelevät
asioita uusilla tavoilla.
• Kasvua voi vauhdittaa testaamalla
ideoita ketterästi, nopeiden kokeilujen
kautta. Utelias, kokeilun kautta oppiminen on luova prosessi.
• Edelläkävijäyritysten ihmiskeskeinen
työkulttuuri kannustaa henkilöstöä uteliaisuuteen ja uuden luomiseen.
• Digitalisoituminen mahdollistaa pientenkin yritysten kansanvälisen liiketoiminnan.

suuteen, aitouteen ja erityisyyteen.
• Laajakatseiset ja eteenpäin menevät
yritykset ottavat lähestymistavakseen
yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemisen. Luovalla osaamisella on merkittävä rooli yhteiskunnallisten haasteiden
ratkaisemisessa ja kestävän yhteiskunnan rakentamisessa.
• Arvojen ja arvojohtamisen merkitys
korostuu globalisoitumisen seurauksena. Luovan, yhteisöllisen ja motivoivan
johtajuuden sekä rohkeiden yksilöiden
arvostus on korkealla.
• Yrityksen kasvu on voimien yhdistämisen ja verkostojen kasvua, johon kuuluvat yrityksen ulkoiset innovaatiot, verkostot, ekosysteemit ja alustat.
• Verkostot mahdollistavat pientenkin
yrityksen kasvun ja pääsyn kansainvälisille markkinoille. Osaamiset täydentävät
toisiaan ja kilpailijakin voi olla kumppani.
• Luova ja avoin yrityskulttuuri mahdollistaa kasvavan liiketoiminnan. Kasvu on
riskinottoa, uusiutumista, ajan haasteisiin vastaamista.

• Asiakasymmärrys on kaiken keskiössä.
Käyttäjäkokemukset ja ihmisläheinen
yrityskulttuuri muodostavat kilpailuetua.
• Asiakkaat ovat kiinnostuneita käytettävyydestä, yksinkertaisuudesta, helposta ja nopeasta käyttöönotosta sekä
ylläpidosta.
• Ylivoimaiseen asiakaskokemukseen
sisältyy myös runsaampaa ja merkityksellisempää arvoa. Asiakkaat ostavat
merkityksiä, jotka liittyvät mm. vastuulli-
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