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Faktoja luovasta taloudesta
• LUOVAN ALAN PARISSA TYÖSKENTELEE YLI 100 000 SUOMALAISTA.
Lielahti, M. 2019
• LUOVAT ALAT TYÖLLISTÄVÄT NYKYISIN JO ENEMMÄN KUIN
METSÄTEOLLISUUS JA KEMIANTEOLLISUUS YHTEENSÄ. Lielahti, M.
2019
• LUOVIEN ALOJEN ARVONLISÄYS SUOMESSA ON 7,3 MILJARDIA EUROA
ELI 3,6% BKT:STA. 2016, Export Finland
• KYMENLAAKSO SIJOITTAA TKI:HIN VAIN 160 EUROA / ASUKAS KUN
UUSIMAA SIJOITTAA 2 200 EUROA

Faktoja luovasta taloudesta
• INVESTOINNIN AINEETTOMAAN PÄÄOMAAN OVAT AIKAANSAANEET YLI
20% KESKIMÄÄRÄISESTÄ TYÖVOIMAN TUOTTAVUUDEN KASVUSTA OECDMAISSA. OKM 2017
• AINEETON PÄÄOMA MUODOSTAA SUUREN OSAN YRITYSTEN MARKKINAARVOSTA. AINEETONTA PÄÄOMAA OVAT ASIAKASYMMÄRRYS,
BRÄNDIARVO, LUOVA OSAAMINEN JA INNOVAATIOTOIMINNOT (ML. IPR).
OKM 2017
• 60-70% PK-TEOLLISUUDESTA EI PANOSTA AKTIIVISESTI MUOTOILUUN.
Ornamo 2016
• IT IS A COMMON KNOWLEDGE THAT SUCCESSFUL ENTREPRENEURS
EMERGE NOT BY STRENGTH OR FORCE BUT BY SUPERIOR STRATEGY
THROUGH CREATIVE THINKING. Okpara 2007

Hankkeen tavoitteet
1.
2.
3.

Tehdä kartoitus Kymenlaakson RIS3-alojen keskeisten
johtajien näkemyksistä luovan osaamisen hyödyntämiseen
kasvun lähteenä.
Toteuttaa vaikuttajaviestinnän kokeilukampanja luovan
talouden osaamisen lisäarvon esille tuomiseksi johtamisen
ja innovaatiotoiminnan kehittämisessä.
Tuottaa kartoituksen ja kokeilujen avulla visio luovan
talouden osaamisen roolista ja hyödyntämispotentiaalista
alueen ja sen yritysten kasvun kiihdyttäjänä RIS3-strategian
päivityksen ja toimeenpanon tueksi.

Tutkimus- ja kehittämisprosessi
• Luova talous määriteltiin neljään osaalueeseen:
• (a) luovat kulttuurituotteet,
• (b) luovat sisällöt,
• (c) luovat palvelut,
• (d) luovat alustat ja ympäristöt
• Käytetyt tiedonkeruumenetemät:
focus ryhmät, henkilökohtaiset
haastattelut, wepropol-kysely,
kirjoituspöytätutkimus ja aivoriihi

Yhteenveto tutkimustuloksista
• Hankkeessa tunnistettiin että Kymenlaaksossa kaikilla em. osaalueilla on paljon hyödyntämättömiä mahdollisuuksia (Ks.
Diat 20-22)
• Niihin tarttumiseksi täytyy pystyä ylittämään
toimintakulttuurisia ongelmia sekä luovalla alalla että muilla
toimialoilla, esim. logistiikka
• Luova talous selvästi kiinnostaa etenkin kulttuuri-ihmisiä ja
luovan alan yrittäjiä, mutta myös eri toimialojen yrityksiä, mikä
näkyi haastatteluissa sekä laajenevana ja aktiivisena
osallistumisena hankkeessa lanseerattuun Luova Areena –
strategiadialogiin. Asia saa tukea TEM:n ja OKM:n Luova
talouden tiekartta –prosessista.

Luovat talous ja älykäs erikoistuminen
Kymenlaaksossa

• Luova talouden rooli Kymenlaakson RIS-strategiassa on
avoin, päivittymässä. Aiemmin on panostettu lähinnä
digialustoihin ja -ympäristöihin ja pelialaan, eritoten
teknisestä näkökulmasta.
• Päijät-Hämeen yksi älykkään erikoistumisen painopiste on
muotoilu, joka on osa luovia palveluja.
• Etelä-Karjala pohtii vakavasti luovan osaamisen asemaa
uudessa RIS-strategiassa etenkin Lab amk:n syntymisen
johdosta, ja kysymys on samantyyppinen kuin
Kymenlaaksossa: Miten painottaa ja kehittää luovaa
osaamista ja integroida se eri toimialoihin?

Toimenpiteet
• Webropol-kysely (n=7) luovan talouden osaamisen käytöstä nyt ja kasvupotentiaalia omaavista osa-alueista. Vastaajina teollisuuden,
kauppa- ja palvelut ja koulutusalan toimijoita.
• Fokus-ryhmä haastattelut (2 x 6 hlö), kulttuuritoimijoita, luovan alan yrittäjiä, kouluttajia, aluekehittäjiä.
• Henkilökohtaiset haastattelut (n=7), teollisuuden, palvelujen, logistiikan, IT-alan johtavassa asemassa olevia henkilöitä.
• Luova Areena -työpaja 14.2. ja Luovan talouden verkostoseminaari 16.4. yhteistyössä Kaakkois-Suomen luovan alan verkoston, Labin sekä
Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan liittojen kanssa.
• Kymenlaaksolaisten luovan alan yritysten kehityksen ja elinvoimaisuuden kartoitus n. 35 luovan talouden eri osa-lueen yritysten 2010-luvun
tilinpäätöstietoihin pohjautuen. Valmistuu opinnäytetyönä syksyllä 2020.
• Luova Areena –brändin luominen, perusajatus, tekstilogo, kuvituksia, dialogisia Luova Areena –kokeilufoorumeita yhteistyössä KaakkoisSuomen Elyn kanssa.
• 10 LinkedIn-postausta #luovaareena: joita on katsottu n. 2400 kertaa, eniten katsojia 1715 oli wepropol-kyselypostauksella, toiseksi eniten
aloituspodcastilla 508,
• Luovan talouden visio Kymenlaakson aluekehityksessä ja sen tuotanto animoiduksi videoksi n. 2 min. https://youtu.be/_G2XWgTIs54
• Luovan Areenan Toisin Ajattelun Hetki –podcast-sarjan suunnittelu ja lanseeraus. Sarja tarjoaa näkökulmia luovan talouden
mahdollisuuksiin kasvattaa liiketoimintaa korona-ajassa ja sen jälkeen, yhden jakson kesto n. 45 min. Hankkeen aikana on nauhoitettu
kolme jaksoa, yksi avattu kuunneltavaksi ja neljä jaksoa on sovittu vierailijoiden kanssa. Toteutetut ja sovitut jaksot ovat kulttuurialan,
koulutuksen, digitalisaation, biotalouden, perinteisen teollisuuden ja julkisen rahoituksen vieraiden kanssa. Sarjaa jatketaan ja kehitetään
Xamkin toimesta.
• Luovan talouden mahdollisuudet –kesäkirje yrityspäättäjille, vastaanottajina n. 200 toimitusjohtajaa ja kehitysjohtajaa Kymenlaaksossa

Julkaisut
• Yleistajuiset artikkelit (4 kpl)
• Lukijalta: Luovuus Kymenlaakson uudistumisen ytimessä, Kouvolan Sanomat 24.1.2020
https://kouvolansanomat.fi/mielipide/lukijalta/414e61bc-b7a8-40bb-850e-110a30b0993d
• Kymenlaakson Pelle Pelottomat, Read 1/2020 https://read.xamk.fi/2020/luovat-alat/kymenlaakson-pelle-pelottomat-tulevaisuudentigerstedtit/
• Kakasta kaasua liiketoimintaa, Read 1/2020 https://read.xamk.fi/2020/luovat-alat/kakasta-kaasua-liiketoimintaan/
• Näkökulma: Luovista aloista luovaan talouteen, Kymen Sanomat 16.2.2020 https://kymensanomat.fi/mielipide/lukijalta/6bd9c2527afe-4728-8054-658306fd337a
• Luova areena uuden normaalin suunnannäyttäjänä, Read 2/2020 https://read.xamk.fi/2020/luovat-alat/luova-areena-uudennormaalin-suunnannayttajana/
• Tieteelliset artikkelit (2 kpl)
• Exploring Dynamics of Regional Creative Economy, ICREDIC 2020: 14. International Conference on Regional Economic Development,
Innovation and Creativity ,October 19-20, 2020 in Dubai, United Arab Emirates (digital conference), (julkaisut ilmestyy syksyllä 2020)
• Creative educational practices supporting business renewal and growth in creative economy, Beyond 1/2020 (julkaisut ilmestyy
syksyllä 2020)
• Opinnäytetyö, jossa kartoitetaan Kymenlaaksolaisten luovan alan yritysten kehitystä ja elinvoimaisuutta tilinpäätöstietoihin pohjautuen.
(valmistuu syksyllä 2020)
• Animoitu video Kymenlaakson Luovan talouden visiosta https://youtu.be/_G2XWgTIs54
• Luovan Areenan Toisin Ajattelun Hetki –podcast-sarja. Aloituspodcast: https://soundcloud.com/luova-areena/toisin-ajattelun-hetkijohanna-vuolasto

Luova areena elää!

Hankkeen tulokset
Kartoitus
•

Monipuolinen kuva luovan talouden eri osa-alueiden hyödyntämisen haasteista ja mahdollisuuksista kymenlaaksolaisissa yrityksissä.

Kampanja
• Luova Areena -brändin luominen ja lanseeraus Kaakkois-Suomen luovien alojen verkoston strategiaprosessiin nivoutuen. Herättänyt luovan
talouden vahvistamisen tarvetta ja yhteistyötä kulttuuritoimijoiden, kaupunkien, alueiden, julkisten rahoittajien ja kehittäjien, luovan alan
yrittäjien ja eri alojen yritysten keskuudessa.
• Luova talouden merkitys elinkeinoelämälle esillä kymenlaaksolaisille yleistajuisten artikkeleiden kautta.
• Kansallista ja kansainvälistä näkyvyyttä Kymenlaakson luovan talouden alueellisen ekosysteemin kehittämiselle tieteellisten artikkeleiden
kautta.
• Luovan talouden kehittäminen tutuksi alueen n. 200 yrityspäättäjälle henkilökohtaisella Luovan talouden mahdollisuudet –kesäkirjeellä,
jossa mukana podcast-sarjan esittely ja kutsu vieraaksi podcastiin.
• Kaakkois-Suomen Elyn ja Kymenlaakson kauppakamarin kanssa on sovittu että hankkeen ja huhtikuisen luovan talouden verkostoseminaarin
tulokset käydään läpi yhdessä kauppakamarin valiokuntien kanssa syksyllä 2020
• Luova Areenan Toisin Ajattelun Hetki –podcast-sarja, joka jatkuu toistaiseksi.
Visio
• Luova Areena –visiovideo luovan talouden roolista Kymenlaakson aluekehittämisessä ja TKI-toiminnassa.
• Hankkeen tulokset käytettävissä Kymenlaakson RIS-strategian päivityksessä syksyllä 2020.

Luova areena yhdistää eri tahoja

Luova areena on liiketoiminnallistamiseen keskittyvä
yhteiskunnan uuden normaalin hiomo. Luova areena
ristipölyttää teollisuuden, palvelujen, luovan alan sekä
tutkimus- ja kehitysorganisaatioiden toimijoita ja virittää
yhteisiin kasvuhankkeisiin. Luovan areenan visioima eri
sektoreiden yhteinen suunta tukee maakunnan älykästä
erikoistumista koronan jälkeisen uuden normaalin aikakaudella.

Luova Areenan visio 2025
Kymenlaakson luovan talouden
edistämiseksi

Jatkohyödyntäminen
• Tulosten tulkinta RIS-strategin päivityksen näkokulmasta Kymenlaakson liitossa, ja
tarvittaessa tekijöiden kanssa
• Kampanjan (=Luova Areena -dialogin) jatkaminen yhteistyössä kauppakamarin ja
Elyn ja Kymenlaakson liiton kanssa
• Luova talouden mahdollisuudet –kesäkirjeen vastaanottajien kytkeminen Luova
Areena -dialogiin
• Luova Areena -brändin käyttö:

• Jatkuu podcast-sarjassa
• Jatkuu Kaakkois-Suomen luovien alojen verkoston strategia- ja yhteistyöprosessissa
• Voisi kehittää Luova Areena –tapahtuma Kymenlaaksoon alueen luovan talouden kehittämisen tueksi,
jopa kansalliseksi tapahtumaksi
• Luova Areena –dialogin kytkeminen Kymenlaakso ennakoi –sivustolle ja toimintaan?

• Kerätyn aineiston hyödyntäminen

• Xamkin tutkijat tekevät uusia artikkeleita eri kanaviin

Arviointia
• Luova Areena –brändi toimi ilahduttavan hyvin ainakin Kaakkois-Suomen
Luovien alojen verkoston toiminnassa: antoi nimen yhteidelle asialle, lisäsi
kiinnostusta, laajensi osallistujajoukkoa, brändi tuntui kutsuvalta ja tuoreelta.
• Visuaalisuutta hyödyntävät sähköiset yhteistyövälineet ja etätapaamisten
fasilitointi tukivat hyvin työpajoja ja seminaaria. Tämä oli elintärkeää koronaaikana kun toimittiin etänä.
• Monialaisen toteuttajatiimin yhteistyö oli tässä muodossa uutta. Se toimi
artikkeleiden kirjoittamisessa ja uudenlaisten toimintamallien ideoinnissa ja
kokeilussa erinomaisesti. Yhteistyö innosti tuotteliaisuuteen ja tukee
osaamisen laajaa jalkauttamista ja tulevaa yhteistyötä. Graafikon ja tutkijoiden
yhteistyö toi uusia oivalluksia ja huomion siitä, miten visuaalisuutta voisi
edelleen kehittää artikkeleiden ja muun hankeviestinnän yhteydessä.

Arviointia
• Luova talous on haastava käsite ja sen kartoittaminen ja lisäarvon ja
kehityksen kuvaaminen on vaikeaa. Tämä tuli toki esille vastauksissa ja
keskusteluissa ja siihen liittyen on tulossa kansallisia jatkotoimenpiteitä, joiden
lisäksi tarvitaan jatkuvaa alueellista panostusta.
• On haastaavaa kiteyttää alueellinen näkökulma luovan talouden
kehittämiseen, vahvojen perinteisten toimialojen ja luovaan talouteen
erityisesti vaikuttavan globalisaation ja digitalisaation keskellä.
• Ns. korona-aika ja etätyö alkoi noin 1/3 hankkeen alusta ja vaati
uudelleenorientoitumista sekä vaikutti haastattelujen toteutusaikatauluun,
yritysjohtajien tavoitettavuuteen ja yhteisfoorumeiden fasitoinnin muotoihin.
Monialainen tiimi mukautui tilanteeseen joustavasti ja pystyttiin
hyödyntämään mm. erilaista osaamista sähköisistä ryhmätyötyökaluista.
• Yhteistyötä Kymenlaakson liiton edustajien kanssa olisi ollut hyödyllistä
laajentaa K-S:n luovan alan verkoston työpajojen ja seminaarin ulkopuolelle.

Tulosaineistoja ja liitteitä

Tulosaineistoa kartoituksesta
• Seuraavilla kolmella taulukkodialla on tulosaineistoa
kartoituksesta.

• Vastaajat pohtivat luovan osaamisen hyödyntämisen
haasteita ja mahdollisuuksia kymenlaaksolaisissa
yrityksissä.
• Haastattelujen vastaajina oli teollisuuden, logistiikan, ITalan johtavia henkilöitä (n=7). Fokus-ryhmät (2x6hlö)
koostuivat Kaakkois-Suomen luovan alan
kehittämisverkoston jäsenistä.

Luovan osaamisen hyödyntämisen haasteet ja mahdollisuudet
kymenlaaksolaisissa yrityksissä logistiikan, teollisuuden, palvelujen
ja IT-alan johtavien henkilöiden näkökulmasta
Haasteet
Creative and cultural
products
Kulttuuriperintö, taide,
antiikki- ja taidekauppiaat,
antiikkikauppiaat,
taidekauppiaat, galleriat,
käsityöt, musiikki, tanssi,
teatteri, sirkus

Kulttuuriorganisaatioiden johdon virkamiesmäisyys
Yritysten keskittyminen ydinosaamiseen
Toimialan vanhoilliset asenteet
Yhteistyötä/haasteita vaikea kuvitella

Creative content
Media, animaatio, elokuva,
kirjallisuus, television,
kustannustoiminta

Tunnettujen kasvojen puute
Viestintäalan työpaikkojen puute
Luovan alan pk-yritysten henkilöityminen
Perinteisten alojen asenteelliset ja osaamisen haasteet
nykyaikaisten markkinointiviestintä-maiseman kanssa
Pk-yritysten osaamis- ja resurssivajeet
Perinteisten toimialojen edustajilla vaikeus kuvitella
hyötyjä

Mahdollisuudet
Taidenäyttelyt ja osallistavat esitykset toimitiloissa
Kulttuurialan johdon uusiutuminen
Taiteen universaalin kielen ja huippuosaamisen
hyödyntäminen brändinrakentamisessa
Teollisuuden kulttuuriperinnön hyötykäyttö
Luovan alan osaamisen hyödyntäminen eri alojen
tuotekehityksessä
Monialainen koulutus, eri alojen työparit
Pienten ja isojen yhteistyö
Oman tekemisen kuvaaminen, esim. ideointi
Luovan osaamisen hyödyntäminen brändin rakentamisessa
Koronatilanne pakottaa hyödyntämään luovaa osaamista
“uudessa normaalissa”
Asiakaskokemusten ja henkilöstön perehdytys- ja
koulutusmateriaalien tarinallistaminen
Toimialaan (erit. logist.) liittyvä draamallinen TV-formaatti

Luovan osaamisen hyödyntämisen haasteet ja mahdollisuudet
kymenlaaksolaisissa yrityksissä logistiikan, teollisuuden, palvelujen
ja IT-alan johtavien henkilöiden näkökulmasta
Haasteet

Mahdollisuudet

Creative services
Design, arkkitehtuuri,
markkinointiviestintä,
luovat suunnittelupalvelut

Määrän ja tuloksen korostuminen huippusuorituksiin
ohjaamisen sijasta
Pk-yritysten taloudelliset haasteet ja rajalliset
resurssit
Pk-yritysten vähäiset kokemukset
Kyvyttömyys myydä ratkaisuja
Toimintaympäristön muutoksen tulkinta riittävän
ennakoivasti
Teollisuuden palvelullistuminen
Suunnittelun räätälöiminen paikan ja alueen mukaan
(esim. konsernin ilmeen mukauttaminen alueellisesti)

Toimitilasuunnittelu
Yhteinen tulevaisuuden luotaaminen, esim. Skenaarioiden
avulla
Lisää asiakkaita esim. logistiikkapalveluille jos ne
paremmin käyttäjien ymmärrettävissä
Markkinoinnin uudelleen ajattelu logistiikassa (kenelle
tulisi markkinoina?)
Satsaaminen huipputekemiseen millä tahansa luovan alan
osa-alueella ja sen hyödyntäminen markkinoinnissa

Creative environments and
platforms
Ohjelmistot, digitaaliset
pelit

Sovelluskehityksen ymmärtäminen perinteisillä aloilla
Pelillisyyden olemus, ja tarkoitus
Toimialan vanhoillisuus (logist.)
Tiedon panttaus osa toimialan kulttuuria (logist.)
Pienet yksiköt
Luovuuden tuominen ohjelmistojen tekemiseen, mitä
toisi?
Vaikea kuvitella kun ei ole kokemuksia

Tuotetusta arvosta lähteminen
Uudet edulliset verkkopohjaiset alustat visualisoinnin ja
markkinoinnin apuna
Pelejä ja pelillisyyttä myös perinteisille toimialoille (esim.
kokonaislogistiikasta)
Kriisiaikojen (esim. korona) hyödyntäminen toimialan
luutuneiden asenteiden muokkaamisessa – luovuus
resilienssin kehittäjänä
Kuntouttavat pelit, simulaatiot, pelien ja pelillisyyden ja
terveysteknologian yhdistäminen
Ohjelmointi- ja peli-ihmisten sekä perinteisen alojen
yhteiset ongelmaratkaisutilaisuudet

Luovan osaamisen hyödyntämisen haasteet ja mahdollisuudet
kymenlaaksolaisissa yrityksissä: kulttuuritoimijoiden, luovan alan
yrittäjien, kouluttajien ja viranomaisten näkemykset
Haasteet

Mahdollisuudet

Creative and cultural
products

Kulttuuritoimijoiden liiketoimintaosaamisen puute,
Vaikeus ymmärtää ihmisen kokemuksen
lisäarvopotentiaalia

Alueellisten erityispiirteiden ja ammattiosaamisen
hyödyntäminen

Creative content

Huippuosaamisen kaupallistaminen

Yhteistyö toimijoiden välillä luo uutta,
Teknologian valjastaminen elämysteollisuuden avuksi

Creative services

Tapa toimia, jossa lisäarvo määritellään yhdessä esim.
insinöörin ja muotoilijan työparissa

Design-palvelujen jalostaminen ja kaupallistaminen

Creative environments
and platforms

Erityisosaamisen ja kaupallinen osaaminen este
yhteistyölle
Rohkea businessvainu

Monialaisella yhteistyöllä ongelmia ratkaisevia hyötypelejä

Kulttuuriperintö, taide, antiikki- ja
taidekauppiaat, antiikkikauppiaat,
taidekauppiaat, galleriat, käsityöt,
musiikki, tanssi, teatteri, sirkus

Media, animaatio, elokuva,
kirjallisuus, television,
kustannustoiminta

Design, arkkitehtuuri,
markkinointiviestintä, luovat
suunnittelupalvelut

Ohjelmisto, digitaaliset pelit

Kohti luova areena –dialogia
Miksi?
• Luova talouden ekosysteemit: kansallinen vs. alueelliset

• Uusia selvityksiä ja aloitteita: Luova talous ja kulttuuripolitiikka (OKM 2017); Creative industry ecosystems,
VTT 2018; Creative Business Finland ja luovan talouden tiekartta TEM+OKM 2019->

• Luova talouden haaste: määrän vs. laadun kysyntä
• Sektoroitunut kehittäminen, näkyi mm. Kaakkois-Suomen luovan alan
strategiassa 2012-2018, myös TEMin tiekarttatyöpajassa
• Perinteisten teollisuus- ja palvelualojen ohut tietämys uusista luovista
& teknologisista mahdollisuuksista
• Aidosti monialaisen & alojen välisen kehittämisen satunnaisuus
• Alueen isot kanpungit ovat ottaneet askeleita luovan talouden
suuntaan post-sote -ajan elinvoimastrategioissaan.

Pohdittavaksi
• Seuravalla dialla on keskustelupohja RIS-strategian päivitykseen
liittyvien sisällöllisten tavoitteiden, toimenpiteiden ja vastuutahojen
tarkasteluksi hankkeen tulosten pohjalta.
• Viimeisellä dialla on hankkeen tulosten pohjalta syntynyt kiteytys siitä
mitä tulee tutkia, kehittää ja toteuttaa luovan talouden saamiseksi
Kymenlaakson kasvun kiihdyttäjäksi.

Älykkäästi luovan talouden suuntaan:
Keskustelupohja
Strategiset
näkökulmatasot
Alueen (Kymenlaakso) älykäs
erikoistuminen (=TKIpainotukset)
Yrityksen johtamisen,
tuotteiden, palvelujen ja
asiakaskokemuksen
kehittäminen
Työntekijöiden
resilienssiin/muutoskyvykkyyden edistäminen
Muu, mikä?

Tavoitteet (luovan
talouden
näkökulmasta)

Toimenpiteet Aikataulu
jaoteltuna: lyhyt S,
keskipitkä M, pitkä L

Vastuutahot &
resurssit

Luovan talouden kasvuresepti
• Historiallisuus

• Tarinat tulevaisuuden rakentajina

• Integrointi

• Perinteisten teollisuus- ja palvelualojen ja luovien alojen ristipölytys

• Johtajuus

• Rohkea vainu
• Kasvot
• Verkostojen mobilisointi

