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1. ALKUSANAT: LUOVIEN ALOJEN KVTOIMINTA ON SELVÄSTI KASVU-URALLA
Ulla Lukkari, B105 Oy

Luova vienti -projekti toteutettiin touko-syyyskuussa 2011 osana TEM:n Luovan talouden strategisen
hankkeen koria 3. Projektissa kartoitettiin luovien alojen ulkomaille suuntautuvan liiketoiminnan sekä
kulttuuriviennin sisältöä, taloudellista merkittävyyttä, toimintamekanismeja ja rahoitusta. Projektin toteutti B105 Oy ja työryhmä: Irmeli Lamberg/Hermia Oy, KooPee Hiltunen/Neogames, Kati Åberg/B105
Oy, Ulla Lukkari/B105 Oy. Projekti on jatkoa muille Luovan talouden strategisen hankkeen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamille toimialatiedon koontiprojekteille: Fact sheets Luovat alat 2010,
Luova raha 2011 sekä Toimialan arvonmääritys, pilottina Tanssin toimiala 2011.
Kartoituksen tulokset kertovat, että luovien alojen kv-toiminta on paljon oletettua monimuotoisempaa. Normaalin tuote- ja palveluvientivientitoiminnan ja kulttuurivaihdon lisäksi siihen kuuluu mm.
rahoituksen hankkimista ulkomailta, kilpailuihin ja festivaaleihin osallistumista, toimialakohtaista maabrändityötä sekä kulttuuriturismia.
Luovien alojen kansainvälistymisen keskeisiksi asioiksi nousivat:
•
•
•
•
•
•

Yhä useampi luovien alojen yritys tähtää suoraan kansainvälisille markkinoille. Nämä nk. "Born global" yritykset edustavat luovien alojen liiketoiminnan uutta sukupolvea, jolle kotimarkkina ei enää
riitä.
Luovien alojen yrityksiä vaivaa edelleen pienuuden dilemma. Pieni yrityskoko ja pieni toimiala pakottavat riskinottoon ja kekseliäisyyteen markkinoinnin ja PR:n toimintamalleissa.
Yhteistyö suomalaisten ja pohjoismaisten luovan alan toimijoiden kesken nähdään yhtenä väylänä
kansainvälistymiseen.
Ohjaustoimien suunnittelun helpottamiseksi toimialatiedon keruu montaa eri tietolähdettä yhdistelemällä tulisi saada tehtyä nykyistä tehokkaammin.
Luovilla aloilla IP-oikeuksiin pohjautuvan liiketoiminnan arvo on kovassa nousussa. Tämä tulisi
huomioida myös rahoitusinstrumentteja suunniteltaessa.
Luovien alojen merkitys maabrändin vahvistamisessa on merkittävä joskin sen vaikutusmekanismit
ovat monimutkaisia.

Digitaalisuus tehostaa luovien alojen vientitoimintaa
Digitaalisuudella on huomattava merkitys luovilla teollisuusaloilla mm. mahdollistamassa tuotantoyhtiön toiminnan myös globaalina jakelijana ja uudenlaisia tuotemuotoja. Tästä ovat esimerkkinä
verkon kautta jaeltavat digitaaliset pelit. Sen sijaan esittävän taiteen aloilla, digitaalisuuden merkitys
on vähäisempi, sillä niissä tuotteet ja palvelut todentuvat ihmiskontaktissa. Näillä aloilla digitaalisuuden
tuoma muutos on lähinnä internetin ja sosiaalisen median käyttö tuotantojen markkinoinnissa ja viestinnässä.
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Koottua tietoa luovien toimialojen käytännöistä on olemassa vaihtelevasti. Joillain luovilla aloilla asiaa
on jo tutkittu hyvin ja toisilla työ on vasta alussa. Viennin volyymin osalta liikevaihtoon perustuvien
vientieuromäärien lisäksi kulttuuriviennin merkitys ja vaikutusmekanismit eri toimialoille ovat tärkeitä
tarkastelunkohteita. Näistä vaikutusmekanismeista tarvitaan lisää toimialakohtaista tietoa.
Luovia aloja on hyvä tarkastella julkisen hallinnon tasolla yhtenä kehittämiskokonaisuutena, mutta
toimenpiteiden tasolla on nähtävä, että toimialojen erilaisten ansaintalogiikkojen johdosta ne edellyttävät usein erilaisia tuki- ja edistämistoimia. Lisäksi joillakin aloilla luovien teollisuusalojen yritystoimintaa on tuettava eri mekanismeilla kuin luovien kulttuurialojen taidelähtöistä toimintaa. Kulttuurialoilla valtion lakisääteinen tai muu julkinen tuki on merkittävässä asemassa ja joillakin aloilla julkista
tukea ei perinteisesti ole ollut lainkaan tai hyvin vähän.

Tiedonkeruu, verkostot ja toimialarajojen rikkominen
keskiössä
Luova vienti -kartoituksessa koottiin luovien alojen kv-toiminnan lukuja, toimintamekanismeja ja kasvun esteitä. Projektissa työmuotoina olivat:
•
•
•
•
•
•

verkkokyselyt (33:lle toimialajärjestölle)
haastattelut (18 luovan alan toimialajärjestöä ja 12 innovaatiojärjestelmän toimijaa tai
julkisrahoittajaa)
työryhmätyöskentely ja asiantuntija-alustukset kutsuworkshopissa (23.8.2011) sekä projektin tuotosten esittely- ja päätöskeskustelutilaisuudessa (14.9. 2011). Tilaisuudet järjestettiin Finpron tiloissa johtaja Irma Patalan isännöiminä.
advisory boardin tapaamiset
muistiot ja tiedotteet viiteryhmille
projektisivuston kokoaminen ja täydentäminen

Muistiot ja muut seminaariaineistot Luova vienti -projektista on koottu projektisivustolle (www.luovavienti.net) ja kartoituksen kooste julkaistaan myös Luovat alat Fact Sheets -julkaisun erillisliitteenä.
Seminaarimuistiot postitettiin myös viiteryhmän postituslistalle, johon kuuluu n. 160 henkilöä toimialajärjestöistä, ministeriöistä (TEM ja OKM), ministeriöihin liittyvistä innovaatiojärjestelmän organisaatioista, ELY-keskuksista, maakuntaliitoista sekä yksityisistä ja julkisista rahoittajista.
Projektin yhtenä työmuotona oli myös advisory boardin tapaamiset ja sähköpostikommentointi. Advisory boardin työskentelyyn osallistui yhteensä 12 asiantuntijaa: Kimmo Aulake/OKM, Irina Blomqvist/
Invest in Finland, Keith Bonnici/Finnvera, Kari Häyrinen/Finpro, Juho Jokinen/TEM, Petra Tarjanne/TEM,
Petra Theman/Favex, Jukka Viitasaari/Teknologiateollisuus sekä projektiryhmän jäsenet Irmeli Lamberg/
Hermia Oy, KooPee Hiltunen, Neogames, Kati Åberg/B105 Oy sekä Ulla Lukkari/B105 Oy.
Lisätietoja Luova vienti -projektista antavat: ohjelmajohtaja Irmeli Lamberg, Hermia Oy, 0400-883822 ja
tuottaja Ulla Lukkari, B105 Oy, 040-5563 632
Tämän projektiraportin koosti työryhmä:
Työryhmän johtaja: Irmeli Lamberg, irmeli.lamberg@hermia.fi
Asiantuntija- ja skenaariotyö: KooPee Hiltunen, Koopee@neogames.fi
Tiedonkoonti, haastattelut ja kyselyt: Kati Åberg, kati.aberg@b105.fi
Projektin koordinointi ja raportin toimitustyö: Ulla Lukkari, ulla.lukkari@b105.fi
Taitto: Jari Majanen, B105 Oy
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2. JALOSTUSARVO JA IP-OIKEUKSIEN
MONIPUOLINEN HYÖDYNTÄMINEN
– CASE ANGRY BIRDS
KooPee Hiltunen, Neogames

Angry Birds – Ei post mortem vaan tapahtunut tähän
mennessä
Angry Birds on tuote, jonka nimi on viimeisen vuoden aikana tullut tutuksi paitsi suomalaisille,
myös lähes kaikille muillekin, jotka ovat digitaalisen median ja pelien jakelukanavien tavoitettavissa. Angry Birdsin ympärille on kansainvälisen ilmiön lisäksi muodostunut myös hyvin merkittävä taloudellinen ekosysteemi. Angry Birds on muuntautunut suhteellisen yksinkertaisesta mobiilipelistä sadoiksi erilaisiksi oheistuotteiksi: pehmoleluiksi, koruiksi, t-paidoiksi, kännykän kuoriksi
ja lasten lounaslaatikoiksi. Angry Birdsiä on käytetty ison rahan animaatiotuotannon mainoksena
ja Finnair lennättää Aasiasta Angry Birds entusiasteja Angry Birds Challenge -kisoihin Suomeen.
Taloudellisella puolella kehitys on ollut yhtä huimaa. Julkaistessaan Angry Birdisn joulukuussa 2009
pelitalo Rovio Entertainment työllisti n. 10 henkeä. Yrityksen liikevaihto oli miljoonan luokkaa ja
tulevaisuuden näkymissä oli paljon epävarmuutta. Tänään, syyskuussa 2011, Rovio työllistää n. 130
henkeä ja on ilmoittanut rekrytoivansa koko ajan lisää. Työntekijämäärässä 200 hengen raja mennee
rikki vuoden loppuun mennessä, jos tekijöitä vain löytyy. Myös liikevaihto on kasvanut. Arvio vuoden
2011 liikevaihdoksi on lähteestä riippuen 60-100 miljoonaa euroa. Itse yrityksen arvoksi on joissain
yhteyksissä arvioitu 1,2 miljardia USD, karkeasti ottaen 870 miljoonaa euroa. Onpa julkisuudessa
spekuloitu jopa sillä, että Rovio saattaa tulevaisuudessa ohittaa arvossa Suomen aiemman kruunun
jalokiven Nokian.
Kaiken tämän takana on peli, jonka tekemiseen Rovion arvion mukaan käytettiin n. 15-18 henkilötyökuukautta ja reipas 100 000 euroa. Miten tässä näin pääsi käymään?
Angry Birdsistä ja pelialasta puhuttaessa on heti myönnettävä, että Angry Birds on ilmiö, jollaista
pelialallakaan ei ole usein nähty. Suomessa lähimmät vastaavat ilmiöt ovat Sulakkeen Habbo hotel ja
Remedyn Max Payne. Näiden mittaluokka on kuitenkin vaatimattomampi. Samaan hengenvetoon on
myönnettävä, että Angry Birds -ilmiön yleinen monistettavuus on heikko. Angry Birdsiin liittyy niin
monta sattumanvaraista tekijää, että niiden kopioiminen ei ole mahdollista. Suuret peruslinjat ilmiön
takana ovat kuitenkin yleistettävissä ja yhteydessä pelitoimialan tämän hetken kehitykseen. Näistä
seikoista voidaan, ja todistetusti kannattaakin, ottaa oppia.

Angry Birds – pelialan peruskehitys ilmiön takana
Tärkeimpänä mahdollistajana on pelialalla vuosikymmenen puolivälissä alkanut ja viime vuosina huimasti yleistynyt digitaalinen jakelu. Digitaalisen jakelun tarjoama liiketoimintamalli on huomattavan
paljon suoraviivaisempi kuin perinteisen jakelun fragmentoitunut arvoketju. Ajatuksellinen perusero

6

on siinä, että jakelukanavan ollessa digitaalinen ja verkon kautta toimiva, fyysisen jakelun vaatimaa
jakelija-vähittäiskauppa-porrasta ei enää lainkaan tarvita. Myös julkaisija on monissa tapauksissa
muuttunut välttämättömästä portinvartijasta valinnaiseksi palvelun tarjoajaksi. Tätä ilmiötä voidaan
lyhyesti kutsua “Tuotteen jalostusarvon parantamiseksi arvoketjupositiota parantamalla”. Pelialalla
tämä arvoketjuposition paraneminen on tapahtunut nimenomaan jakelumurroksen kautta.
Perinteinen malli

Digitaalisen jakelun malli

Syntyneessä uudessa tilanteessa suurempi osuus arvoketjun ansainnasta jää alkutuottajalle ja pelinkehittäjä voi itse päättää, markkinoiko tuotettaan itse vai ostaako apua markkinointiin.
Angry Birdsin tapauksessa Rovion osuus jokaisesta alkuperäisestä iPhone-alustalle ladatusta maksullisesta pelistä on 50-70% verottomasta myyntihinnasta. Käytännössä pelkästään tämä synnyttää kymmenien miljoonien liikevaihdon, sillä maksullisten latausten määrä hipoo sataa miljoonaa.
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Pelit ja viihdeteollisuus - kun pelimaailma ei riitä
Pelialan arvoketjun sisällä tapahtuva jalostusarvon parantuminen on kuitenkin vain osa tarinaa.
Koska digitaalisen jakelun kustannukset ovat huomattavasti fyysistä jakelua pienemmät, ja tekninen alusta
ja jakelukanava rajoittavat pelien kokoa, myös pelien kehityksen keskimääräinen kustannus on pienempi.
Perinteisessä jakelumallissa ”suuruuden ekonomia” asetti huomattavia rajoituksia sille, minkäkokoisia
pelejä oli kannattavaa jaella. Markkinoinnin ja kehitystyön logiikka vaati isoja pelejä ja isoja panostuksia
koska vain riittävän suurilla, kalliilla ja laajoilla peleillä oli mahdollista kattaa kaikki arvoketjussa syntyvät
kustannukset. Suurien pelien tekeminen vaati puolestaan niin suuria investointeja, että niihin pystyivät
käytännössä vain suurimmat julkaisijat. Rahoitusprosessin yhteydessä pelien jopa itsenäisten kehittäjien
omat IP-oikeudet päätyivät useimmiten julkaisijan omistukseen vastineena rahoituksen tuomasta riskistä.
Digitaalisen jakelun mukanaan tuoma helppous ja halpuus on poistanut nämä esteet ja digitaalinen jakelu
onkin paitsi avannut uuden markkinapaikan, myös laajentanut pelimarkkinaa pieniin ja keskikokoisiin, innovatiivisiin peleihin. Samalla pienemmät tuotantokustannukset ovat tarjonneet pelinkehittäjille mahdollisuuden säilyttää itsellään IP-oikeudet kehittämäänsä tuotteeseen. Tämä puolestaan on mahdollistanut IP:n
täysimääräisen jatkohyödyntämisen. Juuri tässä piileekin Angry Birds -casen toinen opiksi otettava opetus.
Pelkkä arvoketjuposition parantaminen pelialan sisällä edellä kuvatulla tavalla ei riitä silloin, kun haetaan maksimaalista tuottoa investoinnille. Hyvän tuotteen tai lupaavan IP:n kyseessä ollessa, käytettävissä on paljon laajempi koneisto jota kutsutaan nimellä globaali viihdeteollisuus. Jos pelituote
päätyy globaalin viihdeteollisuuden käyteaineeksi, sen arvo voi moninkertaistua hyvin lyhyessä ajassa.
Tähän mekanismiin perustuu suurelta osin Angry Birdsien huikea lento. Pehmolelu ei varsinaisesti ole
pelituote, mutta sen takana voi olla peli, joka on luonut tuolle pehmolelulle kysynnän ja sitä kautta
markkina-arvon. Kaupallista? Elämä on.

Luovien alojen uudet mahdollisuudet
Tämä edellä kuvattu mekanismi: Arvoketjuposition parantaminen toimialan sisällä -> parempi ansainta+ IP:n säilyttäminen -> IP:n jatkohyödyntäminen pelitoimialan ulkopuolella on kaikkien
pelinkehittäjien käytettävissä. Varmaa on ettei Angry Birds jää ainoaksi tuotteeksi, joka sitä hyödyntää.
Luova vienti -projektin kartoituksen yhteydessä on ollut huomattavissa, että myöskin joillain muilla
luovilla toimialoilla on havaittavissa hieman vastaavia murroskohtia, kuin mitä digitaalinen jakelu on
pelialalle ollut. Luovista teollisuustoimialoista ainakin musiikki ja AV-teollisuus ovat osittain vastaavassa
tilanteessa. On syytä toivoa, että muillakin luovilla aloilla löydetään tavat, joilla näitä murroskohtia voidaan hyödyntää. Se auttaisi luovia aloja osaltaan lunastamaan niitä odotuksia, joita niille on kansantalouden tasolla perustellusti asetettu.
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3. LUOVIEN TOIMIALOJEN VIENTIMALLI
”JANAMALLI”
Ulla Lukkari, B105 Oy

Luova vienti -projektissa yhtenä työmuotona ja työvälineenä käytettiin kaaviokuvaa Luovien toimialojen vientimallista. Sen tavoitteena on vakiinnuttaa yhteinen terminologia tällä hetkellä vaikeasti hahmotettavissa olevaan luovien alojen kansainvälisestä toiminnasta puhumiseen.
Kuvaa käytettiin apuna sekä verkkokyselyssä että haastatteluissa, jotta pystyttäisiin paremmin hahmottamaan mitä eri vaiheita ja osatekijöitä luovien alojen vienti- ja kv-toimintaan sisältyy. Kaavioon on hahmoteltu sekä vientiä tukevia organisaatioita että vientiprosessin vaiheet ja lopputulemat.

Luovien toimialojen vientimalli ”Janamalli”(ver.1.7)
ULKOASIAINMINISTERIÖ
TOIMIALAJÄRJESTÖT
Perustunnettuuden
luonti:
1.Maabrändi
2. Suomikuva
etc.

Promootio:
-Finnfacts
-MEK
-suurlähetystöt
-kultt. ja
tiedeinstituutit

YRITYKSET ja TOIMIJAT

KVLIIKETOIMINTA

€

Toimialan
perustunnettuus

Markkinointi ja
PR

Parantunut
tunnettuus

Myynti / muu
arvonmuodostusmekanismi
KULTTUURIVIENTI ja
-VAIHTO

ELY:t
Toimialajärjestöt,
yht.työkumppanit: WDC 2012,
GHP, Tekes

Ennakointi,
lainsäädäntö,
valmistelu: OKM,
TEM, UM

Palvelut: Finpro
Toimialojen
vientijärjestöt:
mm. Favex, Musex,
Neogames, ESEK

Mekanismit

Innovaatiojärjestel
mä: OKM, TEM,
Tekes, etc.

Rahoitus

Toimijat

Luovavienti -projekti 21.6.2011, Copyright © KooPee Hiltunen / Neogames et al. ja Luovan talouden strateginen hanke työpaketti 3 / TEM

Tämä malli kuvaa siis luovien alojen vienti- ja kv-toiminnan osatekijöitä, niiden järjestystä ja suhdetta
toisiinsa (siniset laatikot). Prosessin pohjana on perustunnettuuden luominen (mm. maabrändi). Prosessiin liittyy kolme eri tarkastelutasoa: ulkoasiainministeriön tekemät toimet, toimialajärjestöjen toimet
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ja yritysten toimet. Näistä ulkoasiainministeriön ja toimialajärjestöjen toiminta ovat käytännössä yhteneviä, yritysten vastuulla on keskittyminen tuotteensa/palvelunsa markkinointiin ja myyntiin.
Prosessin tuotoksena on joko kaupallista toimintaa, eli vientiä (myyntitulo euroja) tai muilla kuin kaupallisilla mittareilla mitattavaa kulttuurivientiä. Kulttuuriviennillä on osaltaan myös takaisinpäin toimialojen perustunnettuutta ja markkinointia edistävä vaikutus.
Prosessin eri vaiheisiin liittyvät olennaisesti julkiset ja yksityiset tukiorganisaatiot (promootio-, vienti-,
jne. tukijärjestöt). Kuvassa harmaat laatikot. Viennin ja kv-toiminnan prosessin eri vaiheiden tunnistamisen ja tarkentamisen lisäksi toiminnan kehittämisen kannalta on tarkasteltava myös toiminnan mekanismeja, toimijoita sekä rahoitusmuotoja ja malleja.
Kaavio tehtiin siis keskustelun pohjaksi, tarkentumaan ’Luova vienti ’–projektin tuotosten myötä. Näin
myös tapahtui. Projektin päättyessä kaaviosta oli muokattu seitsemän versiota.
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4. Toimialakartoitus; Luovien
alojen kansainvälinen
toiminta ja vienti
Kati Åberg, B105 Oy

4.1 Luova vienti -hankkeen tiedonkeruu
- verkkokysely 33:lle toimialajärjestölle (1.7.2011-31.8.2011)
-18 luovan alan toimialajärjestön haastattelut (8.8.-8.9.2011)
-12 innovaatiojärjestelmän toimijan tai julkisrahoittajan haastattelut (8.8.-8.9.2011)
Luova vienti -kartoitusta varten haastateltiin yhteensä 30 eri tahoa. Näistä 18 oli luovan alan toimialajärjestöä, vientijärjestöä tai toimijaa. Heiltä kysyttiin alansa viennin ja kansainvälisen toiminnan laajuudesta, käytännöistä, ongelmista, onnistumisista ja kehityssuunnista. Haastateltujen nimet löytyvät
raportin lopusta.
Haastateltavia tahoja oli animaation, arkkitehtuurin, AV-alan, elokuvan, kustannusalan, kuvataiteiden,
mediataiteen, muotoilun, musiikin, pelialan, tanssin ja television aloilta. Lisäksi kysyttiin erikseen museoiden kansainvälisestä toiminnasta.
Valittaessa haastateltavia toimialoja otettiin huomioon mm. alan kv-toiminnan ja viennin merkittävyys
ja laajuus sekä yksittäisen haastateltavan tai järjestön aktiivisuus viennin suhteen.
Toimialakohtaisten haastattelujen lisäksi haastateltiin kahtatoista innovaatiojärjestelmän toimijaa,
julkisrahoittaa ja luovan alan tukijatahoa, jotta saataisiin kuva myös siitä, minkälaisia tukia, kansainvälistymispalveluita ja rahoitusmahdollisuuksia luovalle kentälle on tarjolla kansainvälistymiseen. Haastattelujen tulokset on esitelty kohdassa 5, ‘Katsaus vientiä ja kansainvälistä toimintaa edistävistä innovaatiojärjestelmän toimijoista ja julkisrahoittajista’.
Henkilöhaastattelujen lisäksi lähetettiin verkkokysely yhteensä 33 toimialajärjestölle ja vientiorganisaatiolle kaikilta luovilta toimialoilta. Verkkokyselyssä kerättiin tilastoja toiminnan ja viennin laajuudesta sekä pyrittiin saamaan pohjatietoa alan kansainvälisestä toiminnasta. Neljätoista tahoa vastasi
koko kyselyyn, jonka lisäksi kahdelta tuli osittaisia vastauksia. Vastausprosentti oli siis noin 50%.

4.2 Kansainvälisen toiminnan osa-alueet
Tässä kappaleessa käsitellään mm:
• Luovilla aloilla kv-toiminta on erittäin monimuotoista
• Fyysisen tuotteen merkitys on marginalisoitumassa joillain aloilla – symbolinen merkitys voi
silti olla suuri
• Jos rahoituksen saatavuus on heikko, on yritysten selviytyäkseen tehtävä alihankintaa
Luovilla toimialoilla kansainvälisen toiminnan paletti on monipuolinen; Useilla aloilla viedään niin osaamista, sisältöjä, fyysisiä tuotteita, alihankintaa kuin IPR-oikeuksia.
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Mistä osa-alueista kansainvälinen toiminta alallanne koostuu?
TOIMIJA:
Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry
Design Forum Finland
Finnanimation
Finnish Film & Audiovisual Export Favex
Music Export Finland
Musiikkituottajat - IFPI Finland ry
Neogames
Suomalaisen mediataiteen levityskeskus AV-arkki
Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus FIMIC
Sumen Kustannusyhdistys
Suomen Teatterit ry
Suomen Taiteilijaseura
Tanssin tiedotuskeskus ry

Teatterin tiedotuskeskus TINFO

osaaminen
X
X
X
X
X
X
X
X
X

sisältö
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

fyysinen tuote

alihankinta

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

IPR-oikeudet
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

eos

X
X

Taulukko: Kansainvälisen toiminnan osa-alueet eri aloilla verkkokyselyn mukaisesti
Fyysisten tuotteiden myynti oli useilla aloilla vähentynyt ja keskityttiin enemmän IP-oikeuksien lisensointiin pohjautuvaan toimintaan. Esimerkiksi musiikkialalla ei pitkään aikaan ole juurikaan tehty
Suomessa cd:itä valmiiksi ja viety ulkomaille, vaan myyty ulkolaiselle yhteistyökumppanille oikeudet
valmistaa musiikista cd-levyt sikäläisillä markkinoilla.
Design Forum Finlandin toiminnanjohtaja Mikko Kalhama uskoo, että myös muotoilun osalta fyysisten
tuotteiden merkitys marginalisoituu koko ajan. Tämän taustalla on osin rakennemuutos, jossa valmistus pakenee toisiin maihin ja tuotantoketjun omistajuus Suomessa vähenee. Design Forumin Sirpa
Fourastie muistuttaa kuitenkin, että tietyt piensarjat antavat kasvot kaikella muulle – ne ovat tärkeä osa
muotoilun kokonaisbrändiä. Laadun välittymisellä näiden esineiden kautta on iso merkitys muille immateriaalisille design-tuotteille.
Aina kehitys ei mene toivottavaan suuntaan. Jos rahoituksen saatavuus on heikkoa, yrityksen on selviytyäkseen tehtävä alihankintaa. Toiminnanjohtaja Mikko Kalhama suree sitä, että muotoilun puolella
kansainvälisten alihankintatöiden määrä on kasvanut omiin IP-oikeuksiin perustuvan mallin kustannuksella. Toimialan kannalta parasta olisi hallita tuotetta IP-oikeuksien pohjalta tai edes tehdä perinteisiä
royalty-pohjaisia sopimuksia, mutta tällä hetkellä niitäkään eivät suomalaiset muotoilijat juuri saa solmittua.
Toistuvat lamasyklit ovat lamaannuttaneet omiin IP-oikeuksiin perustuvaa työtä niin, että harva muotoilutoimisto edes yrittää tehdä sitä. Arkipäivän selviytyminen on johtanut siihen, että otetaan sisään
kaikki työt, mitä vaan saadaan. Ostajat käyttävät tilannetta hyväkseen ja solmivat itselleen edullisia alihankintasopimuksia mieluummin kuin maksavat IP-oikeuksista.
Toisilla toimialoilla, lähinnä sellaisilla, jossa toimialan luonne on suurempaan kokonaisuuteen keskittyvää palvelutuotantoa, lisääntynyt kansainvälinen alihankinta on tervetullutta. Esimerkiksi venäläinen
elokuvateollisuus teettää nykyään paljon jälkituotantoja – kuvan ja äänen jälkikäsittelyä – Suomessa, ja
työllistää osaltaan alan ammattilaisia.
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4.3 Kansainvälisen toiminnan ja viennin kasvu ja sen syyt
Tässä kappaleessa käsitellään mm:
• Uudet yritykset ovat born global
• Joillain toimialoilla huono taloudellinen tilanne pakottaa hakemaan rahoitusta ulkomailta
• Vaikka volyymi olisi pieni, kansainvälisyys kiinnostaa
• Kansainvälinen näkyvyys ja menestys lisää myös kotimaan myyntiä
• Tekijät itse vaativat kansainvälistä levitystä
• Joillain toimialoilla piratismin kasvu uhkaa kasvua ja kansainvälisiä markkinoita
Haastatteluissa ilmeni selvästi, että kansainvälisen toiminnan ja viennin uskotaan olevan kasvussa lähes
kaikilla luovilla aloilla. Useimmilta aloilta puuttuivat sen sijaan selvät tilastot viennin määrästä ja sen
suhteesta koko alan liikevaihtoon tai toimintaan. Ne tilastot, joita on olemassa, vahvistavat alan mielikuvaa kansainvälisen toiminnan ja viennin kasvusta.

4.3.1 Kansainvälisen toiminnan kasvu
Joillain toimialoilla viimeaikainen kansainvälisen toiminnan kasvu on ollut huomattavaa. Esimerkiksi
audiovisuaalisen alan kansainväliset myyntitulot, palvelumyyntitulot ja kansainvälinen rahoitus olivat
kolminkertaistuneet 2009-2010 (36,1 miljoonaa euroa vuonna 2010, vajaa 12 miljoonaa euroa vuonna
2009. Lähde: Favex: Kansainväliset rahavirrat Suomen audiovisuaaliselle alalle vuonna 2010.) Pelialalla
arviolta 90% liikevaihdosta tulee viennistä. Vuodesta 2011 ennustetaan pelialalle ennätyksellisen hyvää
– liikevaihdon odotetaan kasvavan 105 miljoonasta eurosta noin 165 miljoonaan euroon, viennin osuuden säilyessä 90% tasolla tai jopa kasvaessa hieman. (Lähde: Neogames: The Finnish Games Industry
2010-2011)
Itsenäisten TV-yhtiöiden tuottamien ohjelmien (esim. TV-formaatit, TV-draamat ja n.s. valmiit TV-sarjat
kuten Madventures ja The Dudesons) vienti on myös ollut selkeällä kasvu-uralla jo muutaman vuoden
ajan kertoo Favexin toiminnanjohtaja Petra Theman.
Sen sijaan YLE:n vientitoimintojen osalta YLE:n myynti oli kuusi vuotta sitten huomattavasti isompaa
kuin nyt. Jotain positiivistakin on kuitenkin tapahtumassa; YLE myynnin uusi päällikkö Tuija Snellman
kertoo, että yhtiö on panostamassa kansainväliseen myyntiin. Tarkoituksena on saada YLE:n ohjelmavienti jälleen vetämään. Osa tätä prosessia on se, että jo ohjelman suunnitteluvaiheessa mietitään kansainvälisen myynnin vaatimuksia ohjelmalle. Pohdittava on mm. kansainvälisen IE-äänen käyttö sekä
käännöstyöt. Näin on menestyksellisesti toimittu esimerkiksi Tanskassa, jossa jo ohjelman suunnitteluvaiheessa mietitään vientinäkökulma. Kansainväliset markkinavaatimukset vaikuttavat niin ohjelman
kestoon, versioiden tekoon kuin esimerkiksi sarjan osien määrään. YLE:n sopimusneuvottelija Maija
Hupli kertoi esimerkin laadukkaasta lastensarjasta, joka herätti valtavasti kansainvälistä kiinnostusta.
Ongelmaksi myynnin kannalta muodostui, että sitä oli tehty vain 13 osaa ja kansainväliset slotit ovat 26
osaisia.
Tietyillä toimialoilla, mm. kuvataiteen kentällä koettiin, että vienti on pysynyt suunnilleen ennallaan,
vaikka potentiaalia kasvuun on olemassa. Myöskään tanssin kentällä kasvua ei viime vuosina juuri ole
ollut. Verkostot, ammattitaito ja ymmärrys ovat kyllä kasvaneet, mutta resurssit, joilla teoksia vietäisiin
(kotimaiset vientituet ja laman myötä entisestäkin tiukemmassa olevat ulkomaisten tilaajien maksut)
eivät ole kasvaneet. Tämä rajoittaa alan vientiä.
Joillain luovilla toimialoilla, kuten arkkitehtuurin, kirjallisuuden ja esittävien taiteiden aloilla, kansainvälinen toiminta tai vienti ei vielä ole osuutena kokonaistoiminnasta kovin merkittävää. Kiinnostus kansainvälistä toimintaa kohtaan voi silti olla volyymiä suurempi. Esimerkiksi Arkkitehtitoimistojen liiton,
ATL:n toiminnanjohtaja Vesa Juola kertoo, että ulkomaille yrittäminen ja kansainvälisiin kilpailuihin osallistuminen kiinnostavat aina – “kultainen oksa” houkuttelee – ollaan valmiita tekemään paljon ilmaista
työtä ja puurtamaan, jotta päästäisiin läpi maailmalla.
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4.3.2 Syitä kansainvälisen toiminnan kasvuun
Syitä kansainvälisen toiminnan ja viennin kasvuun arveltiin olevan monia. Keskiössä on kansainvälisen
osaamisen ja ammattitaidon lisääntyminen aloilla. Samoin digitaalisuudella on ollut massiivinen vaikutus joidenkin alojen koko jakeluprosessiin. Näistä lisää myöhemmissä kappaleissa.

4.3.2.1 Born global
Usein syyksi kansainvälisen toiminnan kasvuun mainittiin uuden sukupolven luontainen, lähtökohtainen kansainvälisyys ja born global ajattelumaailma, joka näkyy siinä, että heti yrityksen alkutaipaleella
lähdetään entistä rohkeammin ja herkemmin kansainvälisillekin markkinoille toimimaan.
Esimerkiksi Finpron toimialajohtaja Irma Patala näkee, että luovilla aloilla alkaa olla yhä enemmän born
global –ajattelua. Kasvu on usein pään sisällä ja nuorilla yrittäjillä on ihan erilainen lähestymistapa sen
suhteen, että koko maailma on markkina. Nyt usein lähdetään heti kansainvälisesti liikkeelle, jolloin on
vain resursseista kiinni, miten vienti lähtee liikkeelle.
Samaa uskoo Favexin Petra Theman, joka toteaa, että nykyiset sukupolvet olleet koko ajan internetissä
ja maailmalla. Tällä on vaikutusta yritysten toimintaan. Intohimo on harvoin enää kansallista vaan tuotannot suunnataan koko maailmalle. Kyseessä ei ole pelkkä muutos asenteissa. Myös maailman markkinat näyttävät erilaisilta.

4.3.2.2 Huono taloudellinen tilanne pakottaa ulkomaille
Joillain toimialoilla kansainvälistymisen kasvun katalysaattoriksi oli muodostunut nykyinen tiukka taloudellinen tilanne. Esimerkiksi toiminnanjohtaja Nina Laurio Elokuvatuottajien keskusliitosta kertoi,
että rahan saanti pitkälle elokuvalle on vaikeutunut viimeisen 5-10 vuoden aikana niin, että rahaa on
pakko hakea useammasta lähteestä, myös ulkomailta. Samalla kun rahaa haetaan Suomen ulkopuolelta, elokuvat voidaan myös levittää entistä paremmin ulkomaille. Vienti on siis kasvanut myös näistä
rahoitukseen liittyvistä syistä:
Yhtälailla huono taloustilanne voi kuitenkin olla myös uhka viennin kasvulle tai kasvua rajoittava tekijä
- kuten edellä jo mainitun tanssin viennin osalta. Myös Suomen taiteilijaseuran toiminnanjohtaja Petra
Havu muistutti, että taide on hyvin suhdanneherkkä ala – nousukausilla rahaa liikkuu paljon, huonoina
aikoina vähemmän. Suomalaisten gallerioiden edellinen yritys isompaan läpimurtoon kv-markkinoilla
loppui aikoinaan systemaattisen tukijärjestelmän puutteeseen ja osin 90-luvun lamaankin. Havun näkemyksen mukaan innostus ulkomaiseen toimintaan on jälleen lisääntynyt ja gallerioiden kärkijoukko,
jolla on riittävä rahoitus taustalla, on panostanut kansainväliseen toimintaan.

4.3.2.3 Tekijät vaativat kansainvälisille markkinoille
Myös tekijät itse alkavat entistä enemmän vaatia edustajiltaan kansainvälistä levitystä ja näkyvyyttä.
FILI:n, Suomen kirjallisuuden tiedotuskeskuksen johtaja Iris Schwanck kertoo, että kun kirjailijat vielä
10 vuotta sitten olivat tyytyväisiä vähäisestäkin ulkomaan myynnistä, he ovat nykyään huomattavasti
entistä vaativampia ja tiedostavat myynnin tärkeyden omalle uralleen ja taloudelleen.

4.3.2.4 Kansainvälinen myynti vetää myös kotimaista myyntiä
Viennin arvostus on joillain luovilla aloilla vasta suhteellisen tuore ilmiö. Elina Ahlback Literary Agencyn toimitusjohtaja, kirjallisuusagentti Elina Ahlbäck uskoo, että ottaen huomioon, kuinka paljon hyvää ja monipuolista kirjallisuutta maassamme tuotetaan, on kustannusalan vieti vielä alkutekijöissään.
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Kuitenkin kahden viime vuoden aikana ja kuluvankin vuoden aikana vientiä on selvästi alettu arvostaa
ja mielletään, että se on tärkeä kirjailijoille ja myös heidän myynnilleen kotimaassa.
Viennin kasvulla voi olla seurannaisvaikutuksia myös kotimaassa; Useilla luovilla toimialoilla on osoittautunut, että kansainvälinen menestys saa myös kotimaisen myynnin nousuun. Esimerkiksi kuvataiteissa
ulkomailla tunnetun taiteilijan kotimainenkin arvostus ja sitä kautta teosten myyntihinnat nousevat.
Elina Ahlbäck totesi oman alansa osalta, että monesti kansainvälinen menestys on saanut myös kirjailijan kotimaisen myynnin moninkertaistumaan. Vientivetoisuus siis lisää myös kotimarkkinamyyntiä.
Tästäkin syystä panostus vientiin kannattaa.
Ulkomaanmenestys helpottaa myös kotimaisen rahoituksen saantia. Ulkomaisen tunnettuuden merkitys kotimaisen rahoituksen helpottumiseen ilmeni esimerkiksi luovien alojen rahoitukseen keskittyvän Luova raha -projektin keskusteluissa ja julkaisuissa. Ilmiö todettiin myös Luova vienti -projektin
päätöskeskustelun asiantuntijapuheenvuoroissa. Esimerkiksi pelialalla Angry Birdsin ja Rovion menestys on nostanut Suomen myös sijoittajien tietoisuuteen. Tästä ovat todisteena toimialalle vuoden
2011 aikana tehdyt lukuisat investoinnit.

4.3.2.5 Piratismi uhkaa kasvua ja kansainvälisiä markkinoita
Viennin kasvu on kaikkien intresseissä, mutta joillain toimialoilla se on mahdollista vain, jos kotimaan
markkinat ovat kunnossa. Esimerkiksi musiikkialan toimijat muistuttavat yhteen ääneen, että vienti voi
kasvaa vain terveen kotimaisen markkinan pohjalta. Musiikkituottajat IFPI:n apulaisjohtaja Tommi Kyyrä
kertoo, että kotimaisen musiikin osuus myynnistä oli vuonna 2010 n. 63%. Tämä on kansainvälisesti
vertaillen poikkeuksellisen korkea luku. Musiikin alalla kaikki lähtee liikkeelle kotimarkkinoista. Uusien
artistien etsimiseen ja heidän uransa kehittämiseen menee tuoreen Iso-Britannialaisen arvion mukaan
musiikkialalla n. 20% liikevaihdosta, joten jos kotimainen liikevaihto vaarantuu, toimialalla ei myynnillisesti ole resursseja kansainvälisten menestystarinoiden synnyttämiseenkään. Suurena yhteisenä
huolenaiheena tämän suhteen musiikkialalla on piratismi, laittomat lataukset ja tekijänoikeuksien rikkomukset, joita koskeva lainsäädäntö Suomessa koetaan puutteelliseksi. Nämä ilmiöt syövät kotimaisia
markkinoita ja vähentävät näin toimijoiden mahdollisuuksia vientiponnistuksiin.

4.4 Vientiosaamisen kasvu ja välittäjäporras
Tässä kappaleessa käsitellään mm:
• Alan toimijoiden ammattitaito kansainvälisen toiminnan suhteen on kasvanut
• Uusia välittäjäportaita on syntynyt Suomeen
• Joskus välittäjäportaan toimijat eivät ole tarpeen
• Uusien välittäjäportaan tason toimijoiden osaamista ei aina osata hyödyntää
Luovilla aloilla uskottiin lähes yksimielisesti alan toimijoiden ammattitaidon, kokemuksen ja uskottavuuden kansainvälisen toiminnan suhteen kasvaneen viime vuosien aikana merkittävästi. Tämä lisääntynyt kv-osaaminen ja ammattitaito mainittiin yleisesti yhdeksi syyksi kansainvälisen toiminnan ja viennin kasvuun.

4.4.1 Uusia välittäjäporras-tason työnkuvia on syntynyt Suomeen
Myös kokonaan uusia välittäjäportaan toimintoja on syntynyt tai siirtynyt kotimaistenkin toimijoiden
hoidettavaksi.
Music Export Finlandin toiminnanjohtaja Paulina Ahokkaan mukaan musiikin välittäjäportaaseen on
syntynyt täysin uusia, esim. Agentuurimallilla toimivia kotimaisia toimijoita. Myös managereiden määrä
oli kasvanut ja kansainvälinen uskottavuus lisääntynyt. Suomessa alalla on jo tällä hetkellä jonkin ver-
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ran kansainvälisesti riittävät resurssit omaavia ammattilaisia, joilla on verkostot ja uskottavuus toimia
ammattimaisesti myös kansainvälisillä markkinoilla.
Kustannusalalle ovat puolestaan ensi kertaa ilmestyneet kustannusagentit tai kirjallisuusagentit, jotka
hoitavat kontaktoinnin ulkomaisiin tahoihin ja tuovat erityisesti pienkustantamoiden kannalta tarvittavaa ammattitaitoa ja resursseja vientiin. Kirjallisuusagentteja on tällä hetkellä maassamme vasta
muutama.
Kirjallisuusagentti Elina Ahlbäckin kiteyttää, että kirjallisuusagentuuri on vientiyritys, joka kansainvälistää suomalaista kirjallisuutta. Toiminnan alussa suomalaiset agentit kohtasivat paljon ennakkoluuloja; Perisuomalaisittain oman maan potentiaalia vähäteltiin. Ajateltiin, ettei Suomessa agentuuritoiminta voi menestyä, sillä Suomesta ei voi löytyä kirjailijoita, joilla olisi kansainvälistymispotentiaalia
ja kielialuekin on liian pieni. Nyt kotimaisten agentuurien asiakkaina kuitenkin on niin yksittäisiä kirjailijoita, pienkustantamoita kuin myös suuria kustantamoita.
Tanssin kentällä on nykyään yhä useampi ryhmä, joilla on oma tuottaja ja kansainvälistä kiertuetoimintaa. Tätä kautta alalla on myös enemmän osaamista toimia kansainvälisesti.
Muutamilla muillakin aloilla kotimaiset toimijat ovat viime aikana tehneet avauksia ottaakseen haltuunsa aiemmin kansainvälisten toimijoiden hoitamia väliportaan tehtäviä. Finnanimationin toiminnanjohtaja Liisa Vähäkylä kertoi, että animaatioalalla myyntiagentit ovat perinteisesti olleet ulkomaisia. Ensimmäiset suomalaiset agentit ovat kuitenkin aloittamassa toimintaansa, mutta kv-myynnin kokemus ja
verkostot vielä puuttuvat. Vie aikansa, ennen kuin on luotu ne suhteet, jotka mahdollistavat myynnin.
Kuvataidekentän välittäjäporras tarvitsee edelleen tukea, jotta se kehittyisi. Kuvataiteen kentällä gallerioiden kiinnostusta kansainvälisiä markkinoita kohtaan pidettiin yhä varsin pienenä – laajempaa
kansainvälistä myyntityötä tekee maassamme vain muutama galleria. Lisäksi monella gallerialla on
perusosaamisessa puutteita, jotka jopa estävät kentän kehittymisen. Osaamisen puute koettiin verkkokyselyssäkin kuvataidealalla heikkoudeksi.
Yhteenvetona voidaan todeta, että usein alan toimijoiden ammattitaito ja osaaminen kansainvälisillä
markkinoilla on kasvanut. Muutamille aloille on Suomeen syntynyt tai syntymässä uusia välittäjäportaan toimia, mutta saattaa kestää, ennen kuin nämä uudet toimijat saavuttavat tarvittavat verkostot ja
uskottavuuden alalla.

4.4.2 Aina välittäjäporrasta ei tarvita
Kuvataidealalla on kahdenlaista yritystoimintaa; Sekä välittäjäyritysten avulla tapahtuvaa että taiteilijoiden omaa, suoraa liiketoimintaa. Kuvataiteen viennissä merkittäviä toimijoita ovat sekä suomalaiset
välittäjäyritykset että ulkomaalaiset välittäjät. Suomen Taiteilijaseuran Petra Havu uskoo, että todennäköisesti volyymit ulkomaisten välittäjien kautta ovat suuremmat kuin kotimaisten gallerioiden kautta.
Taiteilijaseuran tuore kartoitus alan ulkomaisesta myynnistä tukee tätä havaintoa. Lisäksi taiteilijat myyvät teoksia myös suoraan itse ulkomaille.
Suoraan taiteilijoiden kautta tapahtuvat myynnit ulkomaille sekä ulkomaisen galleristin löytäminen
perustuvat taiteilijan ulkomaiseen tunnettuuteen ja suhdeverkostoon. Näiden rakentamista on tukenut osaltaan Näyttelyvaihtokeskus Frame. Se on ollut tärkeä kansainvälisen näkyvyyden mahdollistaja
erityisesti taiteilijoiden uran alkuvaiheessa. Nyt Framen toiminta on yli vuoden ajan ollut käytännössä
vähäistä uusia työntekijöitä ja toimintaperiaatteita odotellessa. Tässä mielessä kuvataiteen kenttä kokee välittäjäportaan kehityksen olleen jopa negatiivista, kun tämä alan keskeinen organisaatio ei ole
ollut toiminnassa.
Pelialalla osa välittäjäportaasta on digitaalisen jakelun myötä muuttunut tarpeettomaksi. Neogamesin
KooPee Hiltunen toteaa, että digitaalisen jakelun tarjoama liiketoimintamalli on huomattavasti suoraviivaisempi kuin perinteisen jakelun. Ajatuksellinen perusero on siinä, että jakelukanavan ollessa digitaalinen ja verkon kautta toimiva, fyysisen jakelun vaatimaa jakelija/vähittäiskauppa -porrasta ei enää
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tarvita. Suomessa peliala pystyy digitaalisen jakelun arvoketjussa tekemään kaiken itse – ulkoa ostettua
on vain kanava. Joissain tapauksissa voidaan ulkoa ostaa markkinointia tai PR-työtä – jos se on liiketaloudellisesti järkevää ja taloudellisesti mahdollista. Pieni pelinkehittäjäyritys, jolla ei ole rahaa laittaa
toimintojen ulkoistamiseen, joutuu usein tekemään nämäkin asiat itse. Markkinointi- ja PR-osaamisen
monipuolinen kasvattaminen onkin tällä hetkellä yksi pelialan suurista haasteista.

4.4.3 Kaikki tahot eivät osaa hyödyntää välittäjäportaan toimijoiden osaamista
Joskus haasteena on myös saada muu julkishallinto ja erilaiset sidosryhmät tunnistamaan uudet välittäjätahot ja käyttämään heidän osaamista hyväkseen. Musexin Pauliina Ahokas kertoo, että julkiset
toimijat eivät vielä kaikin osin tunnista musiikin alan uusien työnkuvien olemassaoloa, puhumattakaan,
että näiden toimijoiden osaamista käytettäisiin hyväksi. Jos esimerkiksi kulttuuri-instituutti haluaa tietyn bändin esiintymään promotapahtumaan, he lähestyvät usein yhtyettä suoraan jättäen välittäjäportaan väliin. Silloin ei välttämättä kyetä huomioimaan esiintymisen tärkeyttä juuri kyseiselle esiintyjälle
tuona ajankohtana (esim. levynjulkaisusyklit) tai rakentamaan esitystä tukevia oheistapahtumia konsertin yhteyteen, vaikka se olisi perusteltua ja mahdollista.
Tällainen toimintamalli saattaa siis tukea kutsujatahon omaa agendaa, mutta ei edistä juurikaan suomalaisen musiikin tai edes kyseisen esiintyjän kansainvälistymispyrkimyksiä.

4.5 Myyntityö luovilla aloilla
Tässä kappaleessa käsitellään mm:
• Osaamista ja resursseja kaivataan myyntityöhön
• Substanssiosaamista tarvitaan myyntiin - pelkkä myyntitekninen osaaminen ei riitä
• Pieni yrityskoko vaikeuttaa ammattimaista myyntityötä
• Joillain toimialoilla kansainvälistyminen tapahtuu kilpailujen ja festivaalien avulla
• Luovat alat kokivat, että keskusteluyhteys julkishallinnon suuntaan ei aina toimi
Edellä on todettu, että uusia välittäjäportaan toimia on syntynyt ja kansainvälistä osaamista alkaa maahamme muodostua. Myynti koettiin kuitenkin monella toimialalla edelleen selvästi ongelmakohdaksi.
Myynnin ongelmiksi verkkokyselyssä mainittiin mm. se, että myyntiä tehtiin jonkin toisen toimen ohella
ja että myyntityö aloitettiin liian myöhäisessä vaiheessa prosessia (esim. AV-alan myynti tapahtuu usein
jo tuotantovaiheessa). Lisäksi synergian puute eri vientiorganisaatioiden välillä sekä osaamisen, tutoroinnin ja ennen kaikkea resurssien puute ovat yleisiä.
Favexin Petra Theman arvelee lisäksi, että perinteiset ongelmat, kuten pitchaus-osaaminen ja omasta
“jutusta” myyntihenkisesti kertominen, ovat vielä suomalaisille vaikeita. Myyntityö ei nauti suurta sosiaalista arvostusta maassamme, ja luovilla aloilla se ehkä näkyy toiminnassakin.
Positiivista asennemuutosta on kuitenkin havaittavissa; Suomen Taiteilijaseuran Petra Havu toteaa, että
kuvataiteen kentällä vanha ajatusmaailma, jossa taiteen ja sen myynnin välinen suhde on hyvin kompleksinen, on asteittain muuttumassa.

4.5.1 Keskeistä on substanssiosaaminen ja henkilökohtaiset verkostot
Luovien alojen kansainvälisessä myynnissä henkilökohtaisilla verkostoilla ja alan substanssiosaamisella
on suuri merkitys. Pelkkä “puhdas” myyntitekninen osaaminen ei useinkaan riitä.
Erityisesti luovan kulttuurin edustajat korostivat, että myyntityö on heidän aloillaan erittäin työintensiivistä ja ettei sitä ei voi arvioida samoin kriteerein kuin luovan teollisuuden myyntityötä. Teatterin tiedotuskeskus TINFO:n kansainvälisten projektien tuotantopäällikkö Jukka Hytti toteaa laajemminkin, että
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kulttuuriviennin tukemisen kriteereiden yhteismitallisuus kulttuuriteollisuuden tuotteiden ja teatteritaiteen esitysviennin suhteen ei ole mielekästä.
Tanssin tiedotuskeskuksen toiminnanjohtaja Sanna Rekola toteaa, että tanssin esitysmyynti on asiantuntijaverkostoissa tapahtuvaa tiedon välittämistä ja keskustelua enemmän kuin perinteistä myyntityötä. Vaikka se tapahtuisi messuilla tai niiden yhteydessä olevissa myyntitapahtumissa, kyse on kollegiaalisesta asiantuntijapuheesta – parhaimmillaan se on aina henkilökohtaista vuorovaikutusta. Paras
myyntikeino on, että ostaja näkee esityksen.
Suomen Taiteilijaseuran Petra Havu toteaa puolestaan, että kuvataide on uniikki ’luksustuote’ ja sitä
myydään sen mukaisesti. Myynti on työintensiivistä ja vaatii henkilökohtaisia verkostoja ja tunnettuutta ja luottamusta ja suhteiden rakentamista. Galleristit kertovat, että kv-asiakaskunnan saaminen
ja suhteiden luominen kestää monta vuotta. Prosessit ovat hitaita; Jos suomalainen taiteilija saa jotain
kansainvälistä näkyvyyttä nyt, ulkomainen tilaus saattaa konkretisoitua vasta vuosia myöhemmin – syyseuraussuhteiden näyttäminen on vaikeaa.
Myös monet luovan teollisuuden toimijat korostivat henkilökohtaisten verkkojen ja substanssiosaamisen merkitystä, vaikka näillä aloilla olisikin olemassa digitaalisesti jaeltava ja monistettava tuote tai
palvelu. FILI:n Iris Schwanck kertoo, että juuri henkilökohtaiset kontaktit ovat myynnissä äärettömän
tärkeitä. Samaa korostaa kirjallisuusagentti Elina Ahlbäck, joka toteaa, että ilman hyvää kustantajakontaktia ei yhtään kauppaa voi syntyä.
YLE:n Maija Hupli kertoo puolestaan, että myös TV-ohjelmien ostaminen ja myyminen on kahdenvälistä
kauppaa. Ostaja ja myyjä tuntevat toisensa niin hyvin, että myyjä tietää tarkkaan mitä ostaja haluaa ja
osaa tarjota hänelle juuri sitä. Henkilökohtaisilla verkostoilla on kääntöpuolensakin; Jos kokenut myyjä
lähtee eläkkeelle, tulee kontaktiverkostoihin samalla iso aukko.

4.5.2 Yritysten pieni koko haasteena
Monesti luovan alan yritysten pieni koko muodostaa lisähaasteen onnistuneelle kansainväliselle myynnille. Esimerkiksi tanssin tiedotuskeskuksen Sanna Rekola sanoi, että kenttää vaivaa pienuuden problematiikka – “miten voi olla osaamista, jos yksi ihminen joutuu tekemään kaikkea?” Tai jos on osaamista,
mutta ei ole aikaa eikä resursseja tehdä markkinointia ja viestintää, niin mitä osaamisella tekee? Tarvitaan myös resursseja, jotta voisi olla kansainvälisesti ajankohtainen.
Myös Elokuvatuottajien keskusliiton Nina Laurio totesi, että alan yritysmaailmassa on huomattu, että
täytyy kasvaa menestyäkseen ja liittoutua pärjätäkseen. Yhden ihmisen yrityksiltä “vaan loppuvat
resurssit kesken”.
Musiikin alalla yritysten pienuus aiheutti sen, että myös myyntiosaaminen, resurssit sekä siihen liittyen
tuotteistus ja markkinointiviestintä ovat kansainvälisesti alhaisella tasolla. Favexin Petra Theman kehuu
puolestaan AV-alan yritysten omia satsauksia yhteishankkeisiin. Innostus ja motivaatio ovat kohdallaan,
vaikka henkilö- ja rahalliset resurssit eivät sitä olisikaan.

4.5.3 Vienti voi vaatia kilpailu- tai festivaalimenestystä
Polkuja kansainvälistymiseen on useita. Joillain toimialoilla kilpailu- tai festivaalimenestys on keskeinen
kv-myynnin työväline.
Suomen Elokuvasäätiö SES:n kulttuuriviennin päällikkö Jaana Puskala kertoo, että festivaalit ovat se
tapa, jolla elokuvat saavat kansainvälistä huomiota. “Saa aivan eri aseman tekijänä, jos elokuva on ollut
hyvällä festivaalilla – tämä luo elokuvan ympärille nostetta. Mihin muut elokuvat päätyvät? Maailma on
täynnä elokuvia ja kilpailu on tosi kovaa – festivaalit ovat selvästi paras tapa lyödä itsensä läpi ja mainostaa itseään.”
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Myös Favexin Petra Theman kertoo festivaalien olevan tärkeitä silloin kun kv-myyntiä tehdään jo valmiin
elokuvan kanssa. Hän kuitenkin huomauttaa, että suurelle osalle elokuvia on nykyään tärkeää aloittaa
myynti- ja markkinointiprosessi jo elokuvan tekovaiheessa, eli ennen valmistumista ja festivaaleja.
Arkkitehtitoimistojen liitto ATL:n toiminnanjohtaja Vesa Juola toteaa puolestaan, että heidän alallaan
kansainväliset arkkitehtuurikilpailut ovat tärkein kanava ulkomaille, sillä lähes alan koko vienti muodostuu kilpailujen kautta.

4.5.4 Luovan alan oman tietämyksen arvostaminen
Useampi luova taho koki ongelmalliseksi sen, että heidän vientiponnistelujaan yritettiin julkisen sektorin ja rahoittajien taholta “suunnata” tiettyyn suuntaan, eikä kuunneltu alan omaa näkemystä siitä,
mikä toimintatapa olisi tehokkain. Viitattiin mm. päätöksiin, joissa julkisrahoittaja totesi tietyn hankkeen
tavoitteiden olevan tukemisen arvoisia, mutta tapojen, millä tavoitteisiin pyritään olevan sopimattomia
rahoittajien kategorioihin.
Haastatteluissa usea taho toivoikin, että luovan alan yritysten kehittämiseen kanavoitaisiin rahaa mieluiten sellaisten tahojen kautta, jotka todella tuntevat alan, sen yritykset ja niiden tarpeet.
Neogamesin KooPee Hiltusen toivomus julkisen sektorin suhteen (niin EU:n kuin kotimaisen) oli, että
pelialan toimijoille ei tultaisi kertomaan, mitä heidän tulisi tehdä. Pelitoimialalla on yleensä aika hyvä
käsitys siitä, mihin suuntaan kansainvälinen markkina liikkuu. Strateginen yhteistyö pelitoimialan kehittämisessä on todistetusti toimivin malli.
Maailmalla on myös malleja, joissa luotetaan siihen, että alan toimijat osaavat itse toimia parhaalla mahdollisella tavalla vientinsä edistämiseksi. Opetus- ja kulttuuriministeriön Kimmo Aulake mainitsi Kanadassa musiikkialaa edustavan ja edistävän Factoryn mallin, joka on osaltaan nostanut Kanadan musiikkialan huimaan nousuun. Factoryllä on mm. alan suurimmille yrityksille tukimuoto, joka myönnetään
automaattisesti, jos kyseessä on hyvin menestynyt ja toimiva yritys. Rahoittajataholla uskotaan, että
yritys tietää parhaiten, mitä sen pitäisi tehdä ja luotetaan sen arviointikykyyn.

4.6 PR:n ja markkinointitoimien jälkihoito - saavutetun
edun hyödyntäminen
Tässä kappaleessa käsitellään mm:
• Saavutetun näkyvyyden hyödyntäminen – haasteena jälkihoito
• Sisältökriittisyyttä vientihankkeisiin
Monelta eri taholta nousi esiin huoli siitä, ettei alalla osata hyödyntää tai realisoida saavuttua ulkomaista
näkyvyyttä. PR- ja markkinointitoimet eivät johda aina riittävissä määrin varsinaiseen myyntiin.
Neogamesin KooPee Hiltunen koki ongelman olennaiseksi kaikilla luovilla toimialoilla. Hän uskoo, että
myynti ja markkinointi liikkuivat liikaa yksittäisten tuotteiden ympärillä – tarvitaan selkeämpi PR-elementti, joka toisi jatkuvuutta, jotta ei aina tarvitsisi myydä yksittäistä tuotetta. Tällöin syntyisi maabrändituntemukseen ja toimialatuntemukseen liittyvä pohjatunnettuus, joka helpottaisi kaikkien tuotteiden myyntiä.
Esimerkiksi Arkkitehtitoimistojen Liiton Vesa Juola mainitsi yhdeksi oman toimialansa suurimmaksi
ongelmaksi sen, että jos kilpailuvoiton tuloksena saatiin ulkomainen kohde rakennettavaksi, oli tekijöillä niin kova työ saattaa loppuun itse hanke, etteivät he ehtineet tekemään mitään markkinointia
ulkomailla. Markkinointi loppuu siis kilpailuvoittoon, eikä saavutettua tunnettuutta osata hyödyntää.
Tämä koettiin niin suureksi ongelmaksi, että alalle kaivattiin jopa aivan uutta toimenkuvaa; Markkinointi-manageria, joka hoitaisi sekä paikallista tiedotusta ja PR:ää että loisi verkostoa paikallisten rakennustoimistojen ja rakennuttajien kanssa. Tällaisia toimijoita ei vielä kentällä ole.
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Myös Museoliiton pääsihteeri Anja-Tuulikki Huovinen suri, että kun tapahtuma on ohi, käytettävissä ei
ole mitään organisaatiota tai keinoa, jolla tehty työ voitaisiin täysimääräisesti hyödyntää. Museoalalla
osataan synnyttää kysyntää, mutta puutteellinen jälkihoito estää jatkohyödyntämisen.
Osaamattomuutta jälkihoidon hyödyntämisessä ja jälkihoidon tärkeyttä korostivat monet muutkin
toimialat. Tilanne on tunnistettu rahoittajapuolellakin. Esimerkiksi OKM:n Kimmo Aulake kertoi, että
kulttuuriviennin kärkihanketuella on nyt maantieteellinen painopiste; Kiina ja Aasian nousevat taloudet.
Tavoitteena on paitsi tietyllä kohdentamisella saada maksimaaliset tehot ja vaikuttavuus, myös jatkaa
Shanghain maailmannäyttelyn yhteydessä saatujen kontaktien hyväksikäyttöä. Shanghai oli todella iso
panostus, joten nyt halutaan varmistaa myös jälkihoito, jolla todelliset hyödyt saadaan irti.
Joskus promootiotapahtumat ja ulkomaan vientiprojektit eivät kantaneet hedelmää siksi, että lähdettiin ‘väärin perustein’ maailmalle. Design Forum Finlandin Mikko Kalhama kaipasi sisältökriittisyyttä
vientihankkeisiin. Hänestä tuntui, että suuria alan show-case tapahtumia järjestettiin alueille, joilla ei ollut todellista markkina-potentiaalia siksi, että järjestäminen palveli Suomen ulkopoliittisia päämääriä tai
julkisuusdiplomatiaa. Tällaiset tapahtumat voivat kuulostaa ja näyttää hienoilta, mutta ne eivät todellisuudessa tarjoa alalle vientimahdollisuuksia. Design Forum Finlandin Sirpa Fourastie toteaakin, että
joillekin alan kysytyille toimijoille on jo alkanut muodostua ymmärrys siitä, missäpäin ovat potentiaalisimmat asiakkaat. Samalla kynnys kieltätyä turhista keikoista on madaltunut. Myös FIMICin Jutta Jaakkola on havainnut, että vientiin on tullut nykyään enemmän realismia. Enää ei “suuna päänä suhata
periaatteella pääasia, että päästiin ulkomaille, vaan toiminta on suunnitelmallisempaa.”

4.7 Maabrändin vaikutus luovaan alaan ja luovan alan
vaikutus maabrändiin
Tässä kappaleessa käsitellään mm:
• Luovat alat vahvistavat Suomen maabrändiä
• Vahvistaako Suomen maabrändi luovia aloja? Kyllä / Joskus / Ehkä ei
• Brändinä suomalaisuus vai pohjoismaisuus?
• Keihäänkärkihankkeet ja menestystarinat ovat tärkeitä alalle
Luova ala uskoo selvästi, että niiden kansainvälinen toiminta vahvistaa positiivista Suomi-kuvaa ja maabrändiä. Lähes jokainen haastateltu luova ala koki toimintansa vaikuttavan positiivisesti Suomikuvaan
ja Suomen tunnettuuteen maailmalla. Verkkokyselyssä kolme neljästä vastaajasta mainitsi positiiviset
vaikutukset Suomi-kuvaan kysyttäessä tärkeimpiä alan kansainvälisen toiminnan tuloksia. Asiaa korostettiin myös lukuisissa projektihaastatteluissa.
Neogamesin KooPee Hiltunen uskoo, että sisältötoimiala ja kulttuuritoimiala positioivat vahvasti maata, josta tulevat. Suomi on positioinut aiemmin teknologian edellävijämaaksi, jossa roolissa maa myös
tuntuu viihtyvän. Pelitoimiala on yksi toimiala, jolla voidaan positioitua myös osaamisintensiivisen sisältöteollisuuden osaajamaaksi.

4.7.1 Maabrändin hyödyntäminen luovilla aloilla
Maabrändi voi olla hyödyllinen työväline, joka luo positiivisia mielikuvia ja odotusarvoja. Tärkein oli toki
aina hyvä tuote – pelkällä maabrändillä ei mitään myydä. Maabrändin hyödynnettävyys vaihteli toimialoittain - jotkut alat kokivat hyötyvänsä maabrändistä enemmän kuin toiset.
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Maabrändi – toimialan tunnettuus

Hyötyä alalle:
-esim. Kustannusala (PISA,
”Nordic Crime”), AV-ala
(”Skandic crime”),
Arkkitehtuuri, Design,
peliala
”suomalaisilla hyvä
maine”

Ei voida
hyödyntää:
- esim. Kuvataide
”Näyttelyiden
perustuminen
kansalaisuuteen
koetaan
epäkiinnostavana”

Ei juuri
merkitystä:
- esim. Musiikkiala
”Alalla ostetaan
artistia/bändiä, ei
maata”

c. Kati Åberg B105 Oy, Luovavienti -projekti 2011 , TEMn Luovan talouden strateginen hanke, kori 3

Kaavio: Maabrändin hyödyllisyys eri toimialoilla
Useat alat kokivatkin jossain määrin hyötyvänsä positiivisesta maabrändistä. Esimerkiksi Suomen Kustannusyhdistyksen toiminnanjohtaja Sakari Laiho uskoo, että kustannustoiminnassa suomalaisten
oppimateriaalien vientiin olisi poikkeuksellisen hyvä tilaisuus ja sitä kohtaan maailmalla on suuri kiinnostus maamme saamien hyvien PISA-tutkimustulosten johdosta. Esimerkiksi kiinalaiset ovat kiinnostuneita suomalaisesta oppimistavasta, johon liittyy kiinteästi myös oppimateriaali. “Suomella on vahva
oppimisen suurvalta-brändi, jota pitäisi voida käyttää hyväkseen!”
YLE:n Maija Hupli kertoi, että Suomella on edelleenkin Euroopassa vahva maine musiikin alalla korkeakulttuurin tuottajana. Tunnettuja taiteilijoita ovat mm. Saariaho, Salonen, Mattila. Tämä
lisäsi Huplin mukaan ARTE:n tyyppisillä taidekanavilla kiinnostusta suomalaisten tarjoamia kulttuuriohjelmia kohtaan. Näin siis yhden luovan toimialan ‘läpimurto’ (klassinen musiikki) ja sen
vaikutus maabrändiin saattaa edistää toistenkin luovien alojen (AV-ala) vientimahdollisuuksia.
Music Export Finlandin toiminnanjohtaja Paulina Ahokas toteaa musiikin osalta, että harvoin missään
myydään maabrändillä. Metallimusiikissa suomalaisuus saattaa kuitenkin olla laadun tae, kun suomalainen metalli on monissa maissa vahva brändi.
Kuvataiteen osalta maabrändin hyödyntäminen on vielä hankalampi. Suomen Taiteilijaseuran toiminnanjohtaja Petra Havu kertoi, että kuvataiteiden osalta maabrändin korostaminen voi olla pikemmin
rasite kuin etu. Kansallisuuden korostaminen tai sen kriteerinä käyttäminen näyttelyissä tai kuratoinnissa koetaan alalla vanhanaikaiseksi tai jopa hieman ‘korniksi’. Toisaalta yksittäiset menestyneet taiteilijat
saattavat herättää maailmalla kiinnostusta muihin suomalaisiin taiteilijoihin

4.7.2 Maabrändinä Pohjoismaisuus
Suomibrändin sijaan pohjoismainen brändi saattaa olla alalle tärkeämpi. Näin on AV-alalla, uskoo
Favexin Petra Theman. Elokuvatuottajien keskusliiton Nina Laurio totesikin, että “pikkumaat kuitenkin
niputetaan maailmalla jotenkin – välillä Baltiaan, välillä Skandinaviaan. Elokuva-alalla on jo jonkin aikaa
ollut näkyvissä Pohjoismainen -buumi ja Suomi on niputettu siihen.”
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Pohjoismaiseen brändiin kuulumisesta ja pohjoismaisista menestystarinoista voi myös saada vetoapua
vientiinsä. SES:n Jaana Puskala toteaa, että viime vuosina pohjoismaiset rikostarinat ja –elokuvat ovat
alkaneet maailmalla kiinnostaa ja Suomi on tullut hyvin ‘peesissä’.
Kirjallisuusagentti Elina Ahlbäck, Elina Ahlback Literary Agencystä uskoo puolestaan, että Suomen on
hyvä olla osa pohjoismaista kirjallisuutta. “Kun Scandic Crime, Nordic Crime Noir ovat maailmalla tunnettuja, on ihan hyvä tuoda sitä vastaan esiin, että Suomessakin on kirjallisuutta.”
Myös pelialalla pohjoismainen yhteistyö on ollut tuloksekasta ja pohjoismaiden yhteisbrändäyksessä
on jossain määrin onnistuttu.

4.7.3 Keihäänkärkihankkeet ja niiden vaikutus
Geneeristä maabrändiä useammin toimialojen vientiä edisti kuitenkin toimialakohtainen tunnettuusnäkyvyys, jota synnyttivät alan omat kansainvälisesti menestyneet tuotteet ja toimijat. Nämä vetivät
keihäänkärkimäisesti myös muita alan hankkeita mukanaan ja herättivät kiinnostusta siihen mitä muuta
Suomesta voisi kyseisellä toimialalla löytyä. Lisäksi menestystarinat maailmalta antoivat alan tekijöille
uskoa läpimurron mahdollisuuteen ja kannustivat yrittämään kansainvälisillä markkinoilla.
Kirjallisuusagentti Elina Ahlbäck uskoo myös tähän keihäänkärki- tai siltateoriaan; Jokainen kirjailija
avaa sillan seuraavalle joukolle ja genrelle. FILI:n Iris Schwanck toteaa: “Ei ole maabrändiä ‘suomalainen
kirjallisuus’. Kustantajat etsivät vain ‘hyviä kirjoja’. Tähtikirjailijat vetävät kuitenkin mukanaan maailmalle
toisia samanmaalaisia tekijöitä.”
Neogamesin KooPee Hiltunen uskoo, että pelialalla hittituotteiden menestys ja näkyvyys luo pohjaa
koko alalle. Tällaisessa tilanteessa toimialalla ja toimialajärjestöllä tulee olla valmius hyödyntää hittituotteiden aiheuttama noste ja parantaa koko toimialan näkyvyyttä.
Myös Favexin Petra Theman korosti, että läpimurroilla on valtava merkitys – paitsi henkisellä tasolla,
jotta yritykset ymmärtävät mahdollisuudet ja sen että kannattaa yrittää, myös konkreettisella myyntitasolla. Se, että katse ylipäätään kohdistuu Suomeen vaatii, että täältä on jo tullut jotain kiinnostavaa.

4.8 Pienen maan dilemma
Tässä kappaleessa käsitellään mm:
• Pienen maan dilemma – pakko menestyä!
• Jos volyymi ei riitä, voi naapurimaiden välinen yhteistyö auttaa
Kuten edellä mainittu, suomalaiset menestystarinat maailmalla vaikuttavat aina jossain määrin positiivisesti koko alan imagoon maailmalla. Toisaalta tämä luo myös paineita; Useat vastaajat huomauttivat,
että markkinoittemme pienuus ja sitä kautta toimijoiden suhteellinen pieni määrä sekä myös rahoituspohjan ohuus aiheuttivat sen, että ei ollut ‘varaa’ epäonnistua siinä määrin, kuin suuremman ja vauraamman markkina-alueen toimijoilla. Useat haastatellut puhuivat siitä, miten suuri paine onnistumisen
paine usein on. Muutama epäonnistunut projekti voi, ainakin yksittäisen toimijan osalta, tuhota vaivalla
luotua hyvää mainetta maailmalla.
Finnanimationin toiminnanjohtaja Liisa Vähäkylä korosti, että menestykset vauhdittavat kaikkien myyntiä ja flopit puolestaan hidastavat sitä välittömästi.
Myös Suomen pelialan keskus Neogamesin johtaja KooPee Hiltunen totesi, että hittituotteiden menestys ja näkyvyys luo pohjaa koko alalle – mutta toisaalta näin pienellä markkina-alueella ei juurikaan
ole varaa epäonnistua. Tämä on pienen maan piirre: täytyy olla aika tarkkana asioissa. Rahoituspohjan
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ohuus tarkoittaa, että on paljon pienempi mahdollisuus epäonnistua, kuin suuremman markkinan
toimijoilla. Kyseessä on eräänlainen mittakaavaongelma; “Täytyy onnistua monissa caseissä, jotta kehitys jatkuu.”
Tanssin tiedotuskeskuksen Sanna Rekola kertoi, että tiedotuskeskuksen toiminnan lisäksi muutamat
tunnetuimmat tanssiryhmät auttavat positiivisen maineen luomista. Kuitenkin jo nykyisen tunnettuustason ylläpitäminen vaatii jatkuvaa työtä, ja epäonnistumisille ei juuri ole varaa.
Maailmalla voi tapahtua myös markkinamuutoksia, jotka vaikuttavat pienen maan - ja sitä kautta pienten volyymien - vientimahdollisuuksiin. YLE:n sopimusneuvottelija Maija Hupli kertoi, että kansainvälisillä markkinoilla tapahtui noin kuusi vuotta sitten muutos; Kanavat halusivat isoja ohjelmistopaketteja.
YLE:n myyntiin tarjottava ohjelmistomäärä ei millään riittänyt täyttämään kanavien paketteja. “YLE:llä
on pikemmin yksittäisiä ohjelmia, joita myydä. Tämä on nyt entistä suurempi haaste.”
Yksi luonteva ratkaisu volyymin pieneen kokoon on tiiviimpi yhteistyö alan Pohjoismaisten toimijoiden
kanssa. Suomen Elokuvatuottajien keskusliiton Nina Laurio vahvistaa, että isoille kv-markkinoille volyymi on yksi tekijä – “ei sinne kolmen elokuvan kanssa voi mennä”. Suomessa tietyn genren kansainvälisiä
hankkeita ei monta vuodessa tuotetta – volyymi ei yksin ole riittävän iso. Hänen mielestään kannattaakin ottaa muita Pohjoismaita mukaan - se ei ole keneltäkään pois.
Favex onkin viime aikoina aktiivisesti rakentanut ja jopa vetänyt pohjoismaista yhteistyötä. TV-puolella varsinkin on tehty yhteispohjoismaisia hankkeita. Hyvin harva, esimerkiksi yhdysvaltalainen ostaja,
erottelee Pohjoismaita toisistaan – Skandinavia on yksi käsite. Skandibuumi on todella kova, josta
Suomenkin AV-ala tällä hetkellä hyötyy.

4.9 Toimialoja edustavien järjestöjen yhteistyö
Tässä kappaleessa käsitellään mm:
• Kun resurssit ja toimialat ovat kansainvälisesti pieniä, eri toimialojen välinen yhteistyö voi
lisätä kv-toiminnan tehokkuutta
• Jaettu niukkuuskin voi edistää alojen välistä yhteistyötä
Jos saadaan yhteistyötä aikaiseksi eri luovien alojen välillä, tai ainakin kaikki alalla toimivat järjestöt
puhaltamaan yhteen hiileen, saatetaan myös saada suurempia kansainvälisiä hankkeita toteutettua.
Varsinkin kansainvälisillä markkinoilla toimimisessa tästä voisi olla hyötyä, sillä yksittäisen toimijan
resurssit eivät aina yksin riitä.
Mainittua yhteistyötä eri toimiala- tai vienninedistämisjärjestöjen välillä oli kolmella tasolla: toiminnallista, organisatorista sekä poliittista vaikuttamista.

4.9.1 Yhteistyö poliittisessa vaikuttamisessa
Ehkä yleisin yhteistyömuoto eri aloja edustavien toimialajärjestöjen välillä tuntuu olevan poliittinen
vaikuttaminen. Tavoitteena on toimintaedellytysten vahvistaminen, vaikuttaminen innovaatiojärjestelmän sisällä, tarkoituksena parantaa toimintaympäristöjä sekä lainsäädännön kehittäminen tunnistamaan alojen erityispiirteet ja -tarpeet. Näissä tapauksissa yhteistyökumppani etsittiin aloilta, jonka
toimintamuodot ja realiteetit ovat mahdollisimman samankaltaisia.
Esimerkiksi Suomen Taiteilijaseura on tehnyt poliittista yhteistyötä säveltäjiä ja kirjailijoita edustavien
järjestöjen kanssa. Aloja yhdistää se, että ne edustavat ns. vapaita taiteilijoita, jotka työllistävät lähtökohtaisesti itse itsensä - näihin aloihin liittyviä vakinaisia työsuhteita tai virkoja on harvoin löydettävissä.
Myös alojen toimijoiden asema on samanlainen; kaikki ovat yrittäjiä lainsäädännön näkökulmasta.
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Favex puolestaan on tehnyt lobbaustyötä mm. pelialan Neogamesin kanssa. Molemmat edustavat aloja, jotka tuottavat monistettavia ja digitaalisesti jaettavia sisältöjä.

4.9.2 Toiminnallinen yhteistyö
Joskus yhteistyön lähtökohtana on toiminnan tehokkuuden maksimoiminen, koska alalla rahoituspohja
on suhteellisen kapea. Tätä toiminnallista yhteistyötä harrastetaan ensisijaisesti markkinoinnin ja PR:n
osalta, esimerkkinä vaikka Tanssin-, Teatterin- ja Sirkuksen tiedotuskeskusten yhteiset osallistumiset
kansainvälisille esittävien taiteiden messuille.
Tosin Favexin Petra Theman toteaa, että AV-alalla ei vielä tällaista eri toimialojen keskeistä hanke-yhteistyötä juuri ole, sillä maailmalla tapahtumat ovat hyvin eriytettyjä toisistaan. “Jonkin verran alalla on
hankkeita, jossa firmalla itsellään on jalka useammalla toimialalla. Ehkä jatkossa, jos vaikka otetaan joku
maantieteellinen territorio yhteisponnistelun alle, voisi olla enemmän yhteistyötä.”
Myös muuta toiminnallista yhteistyötä eri toimialajärjestöjen välillä esiintyy. Taiteenalojen tiedotuskeskukset ovat perustaneet epämuodollisen Taive-yhteistyörenkaan (Taiteen verkostot). Taiveverkosto on esimerkiksi toteuttanut vuosina 2009-2011 ESR-rahoitteisen TAIVEX vientivalmennusohjelman (Taitoa taiteen vientiin), joka on suunnattu nimenomaan luovien alojen välittäjäportaalle.

4.9.3 Organisatorinen yhteistyö
Hallinnollisella tasolla on testattu yhteistyötä yhteisillä resursseilla ja nyt tietyt järjestöt neuvottelevat
jopa yhdistymisestä. Music Export Finlandin ja Favexin välillä on meneillään prosessi, jossa etsitään
mahdollisimman tiivistä toiminnallista, hallinnollista ja poliittista synergiaa. Tavoitteena on voida tehdä
koordinoidummin ehdotuksia niin musiikin kuin AV-alalle. Prosessi saattaa johtaa tahojen yhdistymiseen.
Samoin Suomen Elokuvatuottajien keskusliitto ja Suomen Audiovisuaalisten tuottajien liitto SATU ovat
tehneet pari vuotta aktiivisesti työtä yhdistymisen eteen. Tavoitteena on, että olisi vain yksi tuottajaliitto, niin kuin muillakin pienillä markkina-alueilla useimmiten on.

4.9.4 Yhteistyön perusteita
Syitä yhteistyön lisääntymiseen on monia. Ajattelu on kehittynyt, strategiatyötä on tehty ja mediakonvergenssi on tuonut tiettyjä aloja lähemmäksi toisiaan.
Neogamesin KooPee Hiltunen kiteyttää asian siten, että yhä suuremmassa määrin on havaittu, että
luovien alojen arvo perustuu immateriaaliseen pohjaan, ja samaa immateriaalista pohjaa voidaan hyödyntää ja hyödynnetään useilla eri toimialoilla.
Suomalaisen mediataiteen levityskeskus AV-arkin toiminnanjohtaja Hanna Maria Anttila näki lisäksi
nykyisissä taloudellisesti haastavissa ajoissa paitsi uhan, myös positiivisen puolen. Jaettu niukkuus on
osaltaan pakottanut eri alojen toimialajärjestöt pohtimaan toimintojen välistä synergiaa ja yhteistyötä
entistä innokkaammin.
Myös OKM:n neuvotteleva virkamies Kimmo Aulake on huomannut, että taloudellisen niukkuuden rajallisten resurssien aikana aidat madaltuvat eri toimialojen välillä. Nähtävissä on ehdottomasti liikettä,
jossa eri alojen toimialat toimivat enemmän yhdessä kuin ennen.
Lupaavista päänavauksista huolimatta, tiivis yhteistyö eri luovien alojen välillä - joillain aloilla jopa saman alan eri toimialajärjestöjen välillä - on vielä suhteellisen nuori ilmiö, jota osa vastaajista kaipasi
alalleen nykyistä enemmän.
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4.10 Digitaalisuus
Tässä kappaleessa käsitellään mm:
• Luovan teollisuuden aloilla digitaalisuus on vaikuttanut paljon
• Digitaalisuudesta on aloittain iloa luovan kulttuurinkin vientiin
• Esittävien taiteiden alalla digitaalisuus on vaikuttanut varsin vähän
• Digitaalisuuteen siirtymisen murrosvaiheessa pelisäännöt ovat osin epäselviä
• Digitaaliset jakeluverkot – mahdollisuus ja haaste
Kartoituksessa haastateltavilta kysyttiin myös digitaalisuuden vaikutuksesta omaan alaan. Alla olevaan
kaavioon on koottu, verkkokyselyn kautta tulleita, toimialakohtaisia vastauksia digitaalisuuden vaikutuksesta.
Onko vientinne / kv-toimintanne muuttunut digitaalisten kanavien myötä?
Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry
Kyllä: Internet

Design Forum Finland
Kyllä: Uusi ympäristö tehdä muotoilua – sovellukset internetissä – verkkosivut yms – kaikki designattu, merkittävä määrä
design työtä syntyy tästä. Digitaalisten ympäristöjen kehittämisesti designereillä merkittävä panos.
Paljon graafisia suunnitteluja suomessa, jotka työskentelevät täysin globaalisti verkon välityksellä.
Myynti menee enemmän verkkomyynnin suuntaan myös fyysisten tuotteiden myynnin osalta.

Finnanimation
Kyllä: Animaatio on itsessään yksi digitaalisen tuotantokulttuurin hedelmistä. Uudet jakelukanavat mobiilissa ja
internetissä ovat mahdollistaneet retroanimaation kun lapsuuden suosikkianimaatiot löytyvät katseltavaksi.

Finnish Film & Audiovisual Export Favex
Massiivinen vaikutus koko jakeluprosessiin, osittain vielä epäselvääkin minkälaista vaikutusta. Maailma avoin aikaisemmassa
vaiheessa. Pitäisi pystyä myös parempaan verkkomarkkinointiin (Suomena, alana, toimialajärjestönä)

Music Export Finland
Kanavia on: - markkinointiviestintään (b-to-b, sidosryhmät ja suoraan kuluttajat) - yhteisojen, yleisöjen ja yleensä kuluttajien
saavuttamiseen suoraan - jakeluun sekä myyntiin --> kaikkia näitä käytetään, erittäin paljon. Yhteinen, merkittävä ongelma on,
että laillisen, merkittävien markkinapaikkojen syntymisestä huolimatta Suomessa ei ole vielä implementoitu ns. varoitusviestijärjestelmää, eli laittomasta sisällön käytöstä ei rangaista tai edes varoiteta vielä.

Musiikkituottajat - IFPI Finland ry
internet tarjoaa äänitteille suoran globaalin myyntikanavan

Neogames
Digitaalisen jakelun tarjoama liiketoimintamalli on huomattavan paljon suoraviivaisempi kuin perinteisen jakelun. Ajatuksellinen
perusero on siinä, että jakelukanavan ollessa digitaalinen ja verkon kautta toimiva, fyysisen jakelun vaatimaa jakelijavähittäiskauppa-porrasta ei enää tarvita. Digitaalisen jakelun kustannukset ovat myös huomattavasti fyysistä jakelua pienemmät.
Myös pelien kehityksen keskimääräinen kustannus on pienempi. Perinteisessä jakelumallissa ”suuruuden ekonomia” asetti
huomattavia rajoituksia sille, minkäkokoisia pelejä oli kannattavaa jaella. Digitaalinen jakelu on poistanut tämän esteen ja
digitaalinen jakelu onkin paitsi avannut uuden markkinapaikan, myös laajentanut pelimarkkinaa pieniin ja keskikokoisiin,
innovatiivisiin peleihin. Samalla sen pienemmät tuotantokustannukset ovat tarjonneet pelinkehittäjille mahdollisuuden pitää
IP-oikeudet itse kehittämäänsä tuotteeseen. Tämä puolestaan on mahdollistanut IP:n täysimääräisen jatkohyödyntämisen.
Ks. http://www.hermia.fi/neogames/tutkimukset_ja_julkaisut/?x11656=664637

Suomalaisen mediataiteen levityskeskus AV-arkki
Kyllä: AV-arkin verkkopalvelu, online jakelukoneet (reelport, without a box), teosten tarjoaminen nykyisin isolta osin verkossa

Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus FIMIC
Kv-toiminnan osioista digitaalinen myynti ja jakelukanavat palvelee vain teosmyyntiä – ei live-konsertointia, elämysteollisuutta
ja palveluiden myyntiä. Musiikin leviämiseen digitaalisten jakelukanavien kautta tuo toki uusia mahdollisuuksia.
Ajanmukaisia tekijänoikeusjärjestelmiä tarvittaisiin, jotta tästä tulisi myös tulo tekijöille.

Suomen Kustannusyhdistys
Kyllä: Teosten lukunäytteitä levitetään sähköisesti.

Suomen Teatterit ry
Ei: esittävän näyttämötaiteen kaupallinen digitaalinen taltiointi ja levikki on toistaiseksi ollut lapsenkengissään. Teatterit ostavat
hyvin vähän tekijöiltä näyttämöteosten kaupallisia levitysoikeuksia, vaik tekniikka esitysten taltioimiseksi laajalti käytössä onkin

Suomen Taiteilijaseura
Mediataide perustuu digitaaliseen mediaan, jolla tuotetaan taideteoksia. Mediataideteosten liikuttaminen voi tapahtua postin tai kuriirin
avulla ilman suuria kuljetuskustannuksia (vrt. esim. veistokset). Erityisesti edullisempi taide myy myös verkkokaupoissa.

Tanssin tiedotuskeskus
Ei: Toistaiseksi melko vähän. Toki ryhmät käyttävät sosiaalista mediaa ja teosten promootioon.

Teatterin tiedotuskeskus TINFO
Ei: Ei varsinaisesti muuttunut.

Taulukko: verkkokyselyyn tulleita vastauksia kysymykseen, miten kv-toiminta on muuttunut digitaalisten
kanavien myötä
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Sekä taulukossa näkyvissä vastauksissa että tehdyissä haastatteluissa nousi selvästi esille, että digitaalisuuden vaikutuksilla on suuria toimialakohtaisia eroja. Yleistyksenä voidaan todeta, että luovan teollisuuden aloilla digitaalisuus on vaikuttanut paljon, luovan kulttuurin aloilla tapauskohtaisesti, mutta
esittävien taiteiden osalta varsin vähän. Seuraavissa kappaleissa kartoitetaan tarkemmin digitaalisuuden vaikutuksia eri aloilla.

4.10.1 Luovan teollisuuden aloilla digitaalisuus on vaikuttanut paljon
Luovan teollisuuden alalla digitaalisuus on vaikuttanut olennaisesti jakelukanaviin ja levitysformaatteihin.
Erityisesti peliteollisuuden kohdalla digitaalisuus ja uudet digitaaliset jakelukanavat ovat olleet avainasemassa viennin ja koko toimialan kasvun suhteen. Edellä olevassa taulukossa Neogamesin KooPee
Hiltunen toteaa digitaalisen jakelun paitsi avanneen uuden markkinapaikan pelialalle, myös luoneen
markkinat uudenlaisille tuotteille; Pienille ja keskikokoisille peleille, jota aiemmin ei juuri ollut kannattavaa jaella. Tämä on myös osaltaan mahdollistanut IP-oikeuksien säilymisen pelinkehittäjillä itsellään.
Hän kehuu lisäksi digitaalista jakelua siitä, että se antaa mahdollisuuden pelinkehittäjän ja loppukäyttäjän kommunikoida keskenään suhteellisen suoraan. Käyttäjien osuus pelinkehityksessä – tai ainakin
versioinnissa ja ominaisuuksien jatkokehityksessä – onkin kasvanut.
Musiikkituottajat IFPI:n Tommi Kyyrä toteaa digitaalisuuden vaikuttavan koko musiikin alan rakenteisiin,
ei pelkästään vientiin. Hän kertoo, että tuoreen tiedon mukaan Ruotsissa on nyt ensimmäistä kertaa
digitaalisen musiikin myynti ylittänyt fyysisen myynnin – kokonaismarkkinoista 51% on digitaalista
musiikkia. Tosin Ruotsin tilastot liittyvät voimakkaasti ruotsalaisyritys Spotifyn kasvuun ja suosioon
maassa.
Kyyrä kertoo, että vastaavaa kehitystä on nähtävissä muuallakin. “Karkeasti arvioiden USA on pari
vuotta Eurooppaa edellä digitalisoitumisessa. Sielläkin todennäköisesti lähestytään 50-50 rajapyykkiä
aika pian. Suomessa digitaalisen myynnin osuus on kuitenkin vain n.20% koko markkinoista – olemme
perässä jopa moniin muihin Euroopan maihin verrattuna. Yksi syy on piratismi, jonka kanssa on vaikea
kilpailla ja joka ei kannusta yrittäjiä panostamaan digitaaliseen myyntiin.”
Suomen Elokuvatuottajien keskusliiton Nina Laurio toteaa, että myös elokuva-alalla digitaalisuus on
iso muutos, joka on vaikuttanut sekä elokuvan tekemiseen, että sen levittämiseen. Tästä on seurannut
vaikutuksia myös elokuvan rahoitukseen, sillä se, mitä rahalla saa, on muuttunut. Osittain asiat ovat
halventuneet, osittain kallistuneet digitaalisuuden myötä.
Maailmalle elokuvat leviävät nykyään sekä filminä että digitaalisina kopioina. Digitaalisuus alkaa olla
elokuva-alalla välttämättömyys – esim. Euroopan isot maat alkavat olla jo digitoituneet. SES:n Jaana
Puskala kertoo, että meneillään on murrosvaihe, jolloin kv-levitykseen tarvitaan sekä digitaalisia, että
perinteisiä filmikopioita. Myös SES:n arkistoissa pitää siis olla molemmat versiot – joka on aika kallista.
Hän toteaa myös, että VOD:stä (video on demand) on puhuttu jo kauan, mutta sen toimivuudesta on
aika vähän näyttöjä. VOD-toiminnan haasteena on piratismi – on vaikea kilpailla internetistä ladattavan ilmaisen AV-sisällön kanssa. VOD-toiminnan suhteen hänellä on varauksensa; Aina suomalaisten ei
kannattaisi lähteä ensimmäisenä tekemään jotain, josta maksetaan kokeilukuluja. Pienillä resursseilla ja
vähillä rahoilla on parempi vähän aikaa tarkkailla tilannetta ja lähteä mukaan vasta kun on saavutettu
joku vakiintunut taso. “Suomessa halutaan aina olla kehityksen kärjessä, kun usein olisi parempi hetken
tutkia, miten asiat etenevät. Pitäisi olla isommat ja varakkaammat markkinat, jotka etsivät näitä uusia
suuntia.”
Favexin Petra Theman kertoo, että digitaalisuus tänä päivänäkin vaikuttaa myös AV-tuotantojen sisältöihin. On sisältöjä, jotka pyrkivät monipuolisesti hyödyntämään digitaalisuuden ja on-line puolen. Nyt jo
on paljonkin mietitty tuotantoja, jotka ovat verkossa. Se, miltä arvoketju tulee näyttämään ei tosin vielä
tiedetä. Digitaalisuus on kuitenkin jo nyt osa myyntipalettia; “Ei ole helppoa pitchata nykyaikana TVformaattia, jossa ei olisi mietitty monipuolisesti ansaintalogiikkaa ja yhteisöpuolta.”
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Animaatiopuolella digitaalisuus on laskenut kustannuksia, nopeuttanut aineiston siirtoa ja mahdollistanut entistä tehokkaamman kommunikaation eri maiden välillä, Finnanimationin Liisa Vähäkylä toteaa.
Muotoilun osalta Design Forum Finlandin Mikko Kalhama kertoo, että digitaalisuus on luonut kokonaan uuden ympäristön, jossa tehdään muotoilua. Merkittävä määrä design työtä syntyy internetsovellutusten, verkkosivujen, verkkokauppojen yms. designaamisesta. Hän muistuttaakin, että digitaalisten
ympäristöjen kehittämisessä designereillä on merkittävä panos. Suomessa on myös paljon graafisia
suunnittelijoita, jotka työskentelevät täysin globaalisti internetin välityksellä. Myös fyysisten tuotteiden
myynti tapahtuu enenevässä määrin verkkokauppojen kautta.
Kaikki luovan teollisuuden alat eivät kuitenkaan vielä hyödy merkittävässä määrin digitaalisista jakelukanavista. Kustannustoiminnassa ei vielä tähän päivään olla nähty suurta eroa viennin suhteen digitaalisuuden myötä.
Kustannusalalla digitaaliset kirjat toki yleistyvät, mutta toistaiseksi näiden levikki ei vielä lähentele
perinteisten paperille painettujen tuotteiden levikkiä. Suomen Kustannusyhdistyksen Sakari Laiho
kertoo, että suurin levikki digitaalisille kirjoille on tällä hetkellä Pohjois-Amerikassa, lähes 20%, toiseksi
suurin Iso-Britanniassa, mutta siellä osuus levikistä on jo pudonnut n. 7%:iin. STM (scientific, technical,
medical ) alalla digitalisoituminen on pisimmällä – julkaisut ovat suurelta osin sähköisessä muodossa.
STM–ala on vuosia edellä muita markkinoita tässä kehityksessä. Klassinen luettava romaani varmaan
säilyy hyvin pitkään paperisena, Laiho uskoo.
Kirjallisuusagentti Elina Ahlbäck vahvistaa, että kiinnostusta erilaisiin e-sovelluksiin alalla on, mutta
toiminta on vielä hyvin pientä. “Viisitoista vuotta nykyhetkestä eteenpäin tilanne voi toki olla ihan toinen. “Hän ei juuri näe digitalisoitumisessa uhkia – enemmänkin mahdollisuuksia. Ei painettu kirja maailmasta katoa, mutta digitaalinen kirja helpottaa jakelua.

4.10.2 Digitaalisuudesta on aloittain iloa luovan kulttuurinkin vientiin
Luovan kulttuurin alalla digitaalisuus on hyödyttänyt erityistä AV-pohjaista taidetta. Suomalaisen mediataiteen levityskeskus AV-arkin toiminnanjohtaja Hanna Maria Anttila kertoo, että heidän kohdaltaan
mediataiteen levitystoiminta on tehostunut merkittävästi; Koko laaja teosarkisto on vuoden 2011 loppuun mennessä digitoitu OKM:n avustuksien turvin. Verkkopalvelu edistää levitystoimintaa todella paljon, levitystoiminnassa hyödynnetään kansainvälisiä internetissä sijaitsevia jakelukoneita festivaaleille
ja kaikki levitystoiminta tapahtuu digitaalisessa muodossa. Myös esityskopiot lähtevät yhä enenevässä
määrin tiedostoina FTP-palvelimilta, joka on helpottanut levitystä Pohjois-Amerikkaan ja Aasiaan, joissa
aiemmin oli formaattiongelmia eurooppalaisen PAL ja sikäläisen NTSC-standardien välillä.
Suomen Taiteilijaseuran toiminnanjohtaja Petra Havu uskoo, että edullisemman taiteen (esim. 200-300
€ hintaluokassa olevan grafiikan) myynnissä nettikauppa on kasvava ja tulee kenties nostamaan myyntiä huomattavasti. Myös uusia yleisöjä tavoitetaan tätä kautta. Kallista taidetta kukaan tuskin tulevaisuudessakaan ostaa internetin välityksellä näkemättä itse työtä.
Kuvataiteilijoiden teosten esittelykanavana taiteilijan omat kotisivut sekä Suomen Taiteilijaseuran ylläpitämä kuvataiteilijamatrikkeli (www.kuvataiteilijamatrikkeli.fi) ovat merkittävässä asemassa. Esimerkiksi kansainväliset kuraattorit ja muut välittäjäportaan toimijat hyödyntävät niitä kootessaan näyttelyitä, hankkiessaan tietoa taiteilijasta tai esitellessään taiteilijaa asiakkaalle.
Hänen mielestään kuvaavaa taidealalle on, että kun uusi digitaalinen media tulee, taiteilijat heti ensiksi
siirtävät sen taiteen tekemisen välineeksi, eikä jakelukanavaksi. “Se kertoo siitä uteliaisuudesta, joka
taiteilijoilla on; Heitä kiinnostaa enemmän se, kuinka digitaalisuutta voi käyttää taiteen tekemiseen,
kuin se, kuinka sen avulla voi myydä enemmän teoksia.”
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4.10.3 Esittävien taiteiden alalla digitaalisuus on vaikuttanut varsin vähän
Kuten edellä esitetystä taulukostakin voi todeta, esittävien taiteiden alalla digitaalisuus on vaikuttanut
varsin vähän. Sanna Rekola Tanssin tiedotuskeskuksesta vahvistaa tanssin osalta, että toistaiseksi digitaalisuus on vaikuttanut melko vähän. Toki ryhmät käyttävät teosten promootioon internetiä ja sosiaalista mediaa. Teatterialallakaan ei nähty, että digitaalisuus olisi tuonut juuri mitään uutta kansainväliseen työskentelyyn.

4.10.4 Murrosvaihe on meneillään – osaamisen kasvattaminen yksi haasteista
Digitaalisuus on kuitenkin monella alalla vielä varsin uusi ilmiö. Pelisäännöt, hinnoittelu, lainsäädäntö ja
alan sopimukset etsivät monesti vielä muotoaan.
SES:n Jaana Puskala toteaa, että meneillään on murrosvaihe, jossa digitaalisten elokuvakopioiden hinnoittelu on vielä ihan auki. Tilanne on äärimmäisen sekava – palveluntarjoajat voivat pyytää palveluista
mitä tahtovat. Koko maailmassa kilpailutilanne ja hinnoittelu eivät ole missään määrin vakiintuneita
tämän uuden teknologian osalta.
Suomen Kustannusyhdistyksen Sakari Laiho sanoo myös kustannusalan olevan murroksessa; “Pitää
tuottaa eri alustoille tilanteessa, jossa digitaaliset tekijänoikeudet ovat ihan alussa.” Vielä suhteellisen
tuoreissakaan kustannussopimuksissa ei puhuttu sanaakaan sähköisistä oikeuksista. Uusissa kustannussopimuksissa tämä asia on tosin korjattu ja sovittu myös sähköisistä oikeuksista, mutta epäselvyyksiä ja
erimielisyyksiä saattaa syntyä esimerkiksi, jos jostain vanhemmasta kirjasta halutaan tehdä digitaalinen
julkaisu.
FILI:n Iris Schwanck kertoo, että kansainvälisesti etsitään vielä toimintamalleja esimerkiksi digitoidun
materiaalin arvonlisäverojen suhteen. Suomessa vuonna 2011 digitaalisen julkaisun arvonlisävero on
23% kun painetun kirjan on 9%. Ranskassa keväällä 2011 päätettiin, että arvonlisävero digitaaliselle
julkaisulle on sama kuin fyysiselle kirjalle – mutta on liian aikaista kertoa mikä trendi maailmalla on
kehittymässä .
Lisäksi Schwanck kertoo, että kustantajien myydessä oikeuksia herää yhä useammin kysymys, mitä
erilaisia oikeuksia myydään käännösoikeuksien lisäksi; Elokuvaoikeudet, digiversiot vai oheistuotteet?
Kansainvälisistä sopimuksista on tullut monimutkaisia ja niiden hallinnointi vaatii lisää ammattitaitoa
myyjiltä.

4.10.5 Enemmän mahdollisuuksia - vaikeampi erottautua
Levittäminen verkossa on monilla aloilla nykyään helppoa ja halpaa. AV-arkin Hanna Maria Anttila muistuttaa kuitenkin, että toisaalta digitaalisuuden myötä kilpailu on kasvanut; Levittäminen verkossa on
yhtä helppoa kaikille - myös harrastajille. Kun levitys teknisesti muuttuu helpommaksi, sisältöjä tarjoavien ihmisten määrä nousee räjähdysmäisesti. Tarjolla olevan ‘hutun’ määrä kansainvälisesti kasvaa
ja siitä erottautuminen on tulevaisuuden viestinnällinen haaste mediataiteen alalla. Erottautuminen
tulee myös entistä vaikeammaksi – se onnistuu tekemällä yhteistyötä ja pitämällä tarjotun sisällön laatua korkealla. Kommunikointi, suhteiden ylläpitäminen, PR, selkeä viestintä ja henkilökohtaiset suhteet
puolestaan korostuvat promootio- ja jakelutyössä.
Musiikin kentällä tilanne on samankaltainen. Musiikkituottajat IFPI:n Tommi Kyyrä toteaa, että digitaalisuus on vaikuttanut siihen, että julkaisumäärät maailmalla ovat kasvaneet. Omakustannejulkaiseminen
on artisteille itselleen helpompaa, mutta tämä ei suinkaan tarkoita, että kuluttaja löytäisi sen helpommin tiettyä tuotetta. Tilastoja ei ole, mutta Kyyrä uskoo, että pienten julkaisuiden määrä on kasvanut,
joka hankaloittaa tavallaan esiin pääsyä. Hän uskoo, että kilpailu on nyt jopa jossain määrin kovempaa
kuin ennen.
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Suomen Kustannusyhdistyksen Sakari Laiho toteaa myös, että kirjan julkaiseminen verkossa, sen ‘verkkoon laittaminen’ on vielä kaukana siitä, että teos löytää lukijansa. Kustantajan tehtävä on valtavasta
joukosta tekstejä löytää ne ‘oikeat’, jalostaa ja markkinoida niitä niin, että ne löytävät yleisönsä.

4.11 Museoiden kansainvälinen toiminta
Tässä kappaleessa käsitellään mm:
• Tietyt näyttelyt (design, rakennustaide) voivat myös rakentaa suomalaista toimialabrändiä
maailmalle tai näkyvyyttä tuotteille jollain kiinnostavalla markkina-alueella
• Taidemuseot ja erikoismuseot ovat aktiivisimpia kansainvälisesti
• Näyttelyvaihto painottuu tuonnin puolelle
Museoiden tärkein kansainvälinen verkosto on maailmanlaajuinen Kansainvälinen museokomitea ICOM
(The International Council of Museums). Sen puitteissa on jo vuosikymmeniä aktiivisesti luotu kansainvälisiä kontakteja. Suomalaiset museot ovat mukana sisällöllisissä alakomiteoissa, joita ovat mm. näyttelyiden vaihto, arkeologia, PR, museologia, johtaminen, konservointi ja arkkitehtuuri. Komiteat ovat
syntyneet samantyyppisiä asioita pohtivien ihmisten tarpeesta löytää yhteinen foorumi.
Näiden verkostojen kautta löydetään hyviä yhteistyökumppaneita ja verkostoinnin tuloksena on syntynyt mm:
• kansainvälisiä näyttelyvaihtoja
• yksittäisten esineiden lainoja, joita on paljon varsinkin taidemuseoiden ja erikoismuseoiden
puolella
• asiantuntijavierailuja ja –vaihtoja
• erikoismuseoiden tiiviitä verkostoja, joissa tietyn erikoisteeman ympärille rakennetut museot
(esim. postimuseot, urheilumuseot) ympäri maailmaa ovat toistensa kanssa paljon aktiivisemmin
yhteistyössä, kuin muiden oman maansa museoiden kanssa
• kollegiaalista keskustelua ja sen tuloksena ammatillisen osaamisen lisääntymistä
Suomalaisista näyttelyistä kiertävät erityisesti design, rakennustaiteen näyttelyt sekä Alvar Aalto-näyttelyt. Nämä saattavat kiertää vuosia – ei vain museoissa vaan myös esim. ulkomaisissa ostoskeskuksissa.
Näiden näyttelyiden tavoitteena voi olla rakentaa suomalaisen design- ja rakennustaide-brändin rakentaminen maailmalle. Tietyillä museoilla onkin yhteyksiä kaupallisiin tahoihin. Esimerkiksi kauppakeskuksissa olevat, viikon kestävät piennäyttelyt ovat joskus kaupallisen yhteistyötahon tukemia – tavoitteena näkyvyys tuotteelle jollain kiinnostavalla markkina-alueella.
Myös muu omintakeinen tai ainutlaatuinen sisältö vetää. Esimerkiksi saamelaismuseoiden saamelaisaineistolla on jonkin verran kysyntää. Viime vuosina Muumi-näyttelyitä on kysytty paljon ja niitä kiertää
jatkuvasti erityisesti Aasian maissa. Kysyntä on niin kovaa, että Muumi-näyttelyistä ollaan valmiita jopa
maksamaan.
Suomen Museoliiton teettämä tutkimus museoiden kansainvälisestä toiminnasta valmistuu vuoden
2011 aikana. Alustavat tulokset osoittavat, että erikoismuseot ja taidemuseot ovat huomattavasti aktiivisempia luomaan kansainvälisiä yhteyksiä kuin kulttuurihistorialliset museot. Taidemuseot olivat
vieneet eniten näyttelyitä ulkomaille (29% vastanneista taidemuseoista) sekä myös tuoneet eniten
näyttelyitä ulkomailta (71% vastanneista taidemuseoista). Tosin on hyvä ottaa huomioon, että tutkimukseen oli vastannut alle 40% museoista, eikä vastaajissa ollut esimerkiksi yhtään valtionmuseota.
Prosenttilukuihin on kuitenkin tässä vaiheessa syytä suhtautua suuntaa-antavina. Lopullinen raportti
museoiden kansainvälisyydestä julkaistaan Museoliiton verkkosivuilla.
Kuten kartoituksen tulokset vahvistavat, näyttelyvaihto painottuu toistaiseksi vielä tuonnin puolelle.
Taide- ja erikoismuseot, jossain määrin kulttuurihistoriallisetkin museot, ovat myös vieneet jonkin verran näyttelyitään ulkomaille, jonka lisäksi ajoittain on vastavuoroista näyttelyvaihtoa sekä yhteistyössä
tehtyjä näyttelyitä, jotka kiertävät useissa maissa.
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4.12 Kartoitusta varten haastatellut toimialajärjestöt,
vientiorganisaatiot ja luovan alan toimijat
Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ry, toiminnanjohtaja Vesa Juola
Design Forum Finland, toimitusjohtaja Mikko Kalhama, viestintäkoordinaattori Anne Veinola & project
manager Sirpa Fourastie
Elina Ahlback Literary Agency, kirjallisuusagentti, toiminnanjohtaja Elina Ahlbäck
Finnanimation ry, toiminnanjohtaja Liisa Vähäkylä
Finnish Film & Audiovisual Export FAVEX ry, toiminnanjohtaja Petra Theman
Finnish Literature Exchange FILI, johtaja Iris Schwanck
Music Export Finland Musex, toiminnanjohtaja Paulina Ahokas
Musiikkituottajat IFPI, apulaisjohtaja Tommi Kyyrä
Suomalaisen mediataiteen levityskeskus AV-arkki, toiminnanjohtaja Hanna Maria Anttila
Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus FIMIC, toiminnanjohtaja Jutta Jaakkola
Suomen Elokuvasäätiö SES, kulttuuriviennin päällikkö / pitkät elokuvat Jaana Puskala
Suomen elokuvatuottajien keskusliitto SEK, toiminnanjohtaja Nina Laurio
Suomen Kustannusyhdistys ry, johtaja Sakari Laiho
Suomen museoliitto, pääsihteeri Anja-Tuulikki Huovinen & museoasiainsihteeri Marja-Liisa Pohjanvirta
Suomen pelialan keskus Neogames, johtaja KooPee Hiltunen
Suomen taiteilijaseura, toiminnanjohtaja Petra Havu
Tanssin tiedotuskeskus, toiminnanjohtaja Sanna Rekola
Yleisradio Oy, YLE myynnin päällikkö Tuija Snellman & sopimusneuvottelija Maija Hupli
Verkkohaastatteluun vastasivat osa edellä mainituista sekä:
Teatterin tiedotuskeskus TINFO, johtaja Hanna Helavuori & executive producer of international projects
Jukka Hytti
Suomen Teatterit ry, vt toimitusjohtaja Tommi Saarikivi
Verkkohaastatteluun antoivat lisäksi kommenttinsa:
Graafisen suunnittelun ammattilaisten järjestö GRAFIA ry, toiminnanjohtaja Marita Sandelin
Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry, toiminnanjohtaja Marketta Luutonen
Haastattelut suoritti ja raportoi Kati Åberg, B105 Oy.
Kiitämme kaikkia haastatteluihin osallistuneita ja verkkokyselyyn vastanneita!
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Kooste: Luovien alojen ominaispiirteitä -- Mikä tekee juuri
tietystä alasta ainutlaatuisen?
“Muotoilu tulisi käsittää entistä laajemmin. Jos muotoilu typistetään vain
sellaiseen, jota voidaan kutsua “pelkästään muotoiluksi”, tehdään vakavaa
vääryyttä toimialalle. Tämä on vain pienen pieni alue toimintaa. Muotoilun
vaikutus työllisyyteen ja koko maan kilpailukykyyn voi olla tosi merkittävä –
siksi pitäisi olla ymmärrys muotoilun monista lonkeroista.”
MIKKO KALHAMA, DESIGN FORUM FINLAND

“Kirjallisuuden erottava tekijä on se, että se on hidas media. Kirjallisuuden
tuoma elämys on ihan toisenlainen kuin toisten medioiden tuomat elämykset.
Eriytyminen eri medioiden välillä kasvaa kovaa vauhtia. Kirjallisuuden hitaus
nousee arvoksi enemmän ja enemmän, eikä se poistu sillä, että kirjallisuuden
hankkiminen on entistä nopeampaa ja sähköisempää.”
SAKARI LAIHO, SUOMEN KUSTANNUSYHDISTYS RY

“Kirjallisuus parhaimmillaan tuo suomalaista kulttuuria ja luovaa alaa
moniäänisesti esille. Kirja elää pitkään. Sillä on tietty kaari, jonka jälkeen se
elää kirjastoissa ja uusina painoksina. Tulevaisuuden klassikoitahan täältä
haetaan.”

ELINA AHLBÄCK, ELINA AHLBACK LITERARY AGENCY

“Kirjallisuuden ala on moniottelua. Koko kentällinen pelaajia, jotka toimivat
yhtä aikaa ja ristikkäin ja rinnakkain. Yksin ei pärjää ollenkaan.”
IRIS SCHWANCK, FILI

“Ulkomaiset työt tulevat kilpailujen perusteella – ei esim. määrätietoisella
myymisellä. Rakennus on iso hanke, eikä ole monistettavissa usein. Se vaatii
toteuttajaltaan todella paljon aikaa ja rahaa. Se on kallis yksittäinen tuote, joka
myydään vain kerran – tämä on suurin ero muihin toimialoihin.”
VESA JUOLA – ARKKITEHTITOIMISTOJEN LIITTO

“Taide vaatii harjaantumista ihmisiltä. Se on taidekasvatuksen tehtävä – olisi
tärkeää, että olisi riittävästi taidekasvatusta perusopetuksessa. Jos ala jää
vieraaksi ihmisille, ei synny ostavaa yleisöä.”
PETRA HAVU – SUOMEN TAITEILIJASEURA
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“Kansainvälisyys on alalla ykkösasia. Peliala on ainoa aidosti erittäin globaali
sisältötoimiala. Tämä vaikuttaa voimakkaasti alan yritysten toimintaan, siihen
miten asioista ajatellaan, minkälainen on alan yritysten näkemys talouteen ja
yritystoimintaan liittyvistä asioista. “

KOOPEE HILTUNEN, NEOGAMES

“Musiikin kilpailuasema on kova. Radiosoitossa ja muussa kotimaiset artistit ovat heti samalla kilpailuviivalla Lady Gagan ym suurnimien kanssa. Raju
markkina – kilpaillaan tuotantojen kanssa, joihin on käytetty joskus kymmeniä
miljoonia. Jos isoon menestykseen tähdätään ei ole mitään divariliigaa, vaan
ollaan heti valioliigassa kilpailemassa. Sisällössä pitää olla jotain omaperäistä
ja todella kiinnostavaa, jotta pääsee läpi.”
TOMMI KYYRÄ, MUSIIKKITUOTTAJAT IFPI

“Elokuva käyttää ilmaisussaan monia aisteja ja sen vaikutus tunteisiin on suuri.
Se on äärimmäisen voimakas väline. Jos meillä on meidän omia elokuvia, ne
ovat vahvoja viestejä maailmalle ja myös kansallisesti vahvoja. Kukaan muu ei
voi kertoa meidän omia tarinoitamme – meidän on tehtävä se itse.”
NINA LAURIO – ELOKUVATUOTTAJIEN KESKUSLIITTO

“AV-alan tuotannot, erityisesti elokuvat, ovat kalliita. Esim. yhden musiikkibiisin tekeminen on hyvin erilaista kuin yhden elokuvan tekeminen – jos kuluttaja maksaa molemmista yhden euron, epäsuhta on suuri. Tekeminen on isoa,
kallista, hyvin riskialtista ja koskettaa monia eri rinnakkaisaloja. Toisaalta myös
työllistää monen alan osaajia – elokuvalle annetut rahat päätyvät hyvin monen
eri alan osaajien työllistämiseen.”
PETRA THEMAN, FAVEX

“Musiikkiviennin (paitsi bändien myös teos- ja asiantuntijavientiä) konkreettisesti hoitaa levy-yhtiöt, kustannusyhtiöt, managementit ja agentuurit – nämä
neljä yritysryhmää ovat menestyksen avain maailmalla – näiden osaamisen, kyvykkyyden, resurssien, mahdollisuuksien ja uskottavuuden kasvusta on kiinni
saadaanko musiikista tuloja kotimaahan. “
PAULINA AHOKAS, MUSEX

“Live-esitysten ulkomaanviennissä on kyse ei-monistettavasta ihmisten viennistä. Uniikkia on, että kyseessä on esiintyjien ja katsojien live-kohtaaminen,
jolloin viedään lavasteita, äänimiehiä, valomiehiä, esiintyjiä – ja se on kallista.
Netin välityksellä voi levitä tanssifilmejä yms, mutta tämä ei ole tämän taidemuodon ydin tällä hetkellä.”
SANNA REKOLA – TANSSIN TIEDOTUSKESKUS
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5. Katsaus vientiä ja kansainvälistä toimintaa edistävistä
innovaatiojärjestelmän
toimijoista ja julkisrahoittajista
Kati Åberg, B105 Oy

5.1 Tiedonkeruu
Tähän katsaukseen on haastateltu kahtatoista innovaatiojärjestelmän toimijaa, julkisrahoittajaa ja
luovan alan tukijatahoa (8.8.-8.9.2011).
Mukaan on otettu työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ja sen alaiset toimijat:
- Finpro
- Finnvera
- Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes
- Elinkeino- sekä liikenne- ja ympäristökeskuksista esimerkkinä Uudenmaan ELY-keskus
- Suomen Teollisuussijoitus Oy
Lisäksi katsauksessa on mukana
- opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM)
- Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
sekä muutama keskeinen toimialakohtaisesti luovien alojen vientitoimia ja kansainvälistymistä julkisilla
varoilla, hyvitysmaksuilla tai tekijöiden rahoilla tukeva taho:
- Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK
- Esittävän säveltaiteen edistämiskeskus ESEK
- Luovan Säveltaiteen Edistämissäätiö LUSES
- Suomen elokuvasäätiö SES
Haastatteluissa kartoitettavia asioita olivat:
- Miten eri tahot toimivat edistääkseen / tukeakseen / mahdollistaakseen luovan alan vientiä ja kansainvälistä toimintaa?
- Mikä oli kunkin tahon luovien alojen vientiin ja kansainvälistymisen edistämiseen suunnatun tuen tai
toiminnan suuruus?
- Millä kriteereillä hankkeet tai yritykset arvioitiin?
- Mitä luovia toimialoja ja minkälaisia toimijoita tuetaan?
- Minkä innovaatiojärjestelmän toimijoiden ja rahoittajatahojen kanssa kanssa tehdään yhteistyötä ja
minkälaista tämä yhteistyö on?

33

5.2 Keinot, joilla luovan alan kansainvälistymistoimintaa ja
vientiä edistetään ja näiden toimintojen suuruusluokka

Vastaajataho

Kysymys: miten toimii edistääkseen / tukeakseen / mahdollistaakseen luovan alan vientiä ja
kansainvälistä toimintaa?

Kysymys: luovien alojen vientiin ja kansainvälistymisen edistämiseen suunnatun tuen tai toiminnan suuruus

Avek

-Tukea kv-yhteistyöhankkeiden ensimmäiseen
esittelyvaiheeseen ja kv-yhteistyökumppaneiden
etsintään.
-Tukea valmiin tuotannon myyntiin esim. myyntimarketeilla.
-Matka-avustus tekijöille festivaali- tai näyttelyosallistumisiin.
-Osallistuu Suomen elokuvasäätiön lyhyt- ja
dokumenttielokuvien kulttuurivientitoiminnan
rahoittamiseen.
-Tukee mediataiteen kv-levitystä myöntämällä AVarkille levitystukea
- Jakaa OKM:n DigiDemo-määrärahoja, joilla toteutetut demot saattavat suuntautuva kansainvälisille
markkinoille.
-Varsinaisen kultt.vientituen ohella av-alan tekijät
voivat saada tukea festivaaleille ja muihin tapahtumiin osallistumiselle myös koulutusapurahojen
kautta

Toimikaudella 2010/11 myönnetty kulttuurivientitukea 60 hankkeelle yhteensä 112.709 euroa. Lisäksi AVEKin rahoitusosuus
SES:n lyhyt- ja dokumenttielokuvein kulttuurivientitoiminnasta
oli 40.000,- euroa. AV-arkkia on tuettu v.2011 12.000 eurolla.
(Hyvitysmaksujen vähentyminen on vaikuttanut voimakkaasti
tukisummiin viime vuosina. Toimikaudella 2011/12 jaettavaa
rahaa on n.30% vähemmän kuin edellisenä toimikautena. Mikäli
tilanne paranee tukisummat palautunevat lähemmäksi entistä.
Esimerkiksi toimikaudella 2009/2010 kulttuurivientitukea sai 85
hanketta yht. 159.206e, AVEK osallistuminen SES:n kulttuurivientitoiminnan tukemiseen 75.000e, AV-arkkia tuettiin v.2010 20.000
eurolla)

ELY-keskus (Uusimaa)

-Myöntää valmistelurahoitusta ja kehittämisavustuksia, sekä tuotteistettuja palveluja (mm.
globaali). Uudellamaalla näitä jaetaan ennen
kaikkea kansainvälistymiseen. Valmistelurahoituksessa käytetään ulkopuolista asiantuntijaa (esim.
Finprosta), joka selvittää ja valmistelee yrityksen
toimeksiannosta asioita.
-Kehittelyraha (kehittämisavustus) kansainvälistymiseen ovat suurempia, kalliimpia ja pidempikestoisia hankkeita varten – saattavat sisältää
viennin avainhenkilön palkkoja.
-Tuotteistetut palvelut, kuten globaali ovat kustannuksiltaan muutamista satasista muutamiin tonneihin ja toimivat mikroyrityksen kansainvälistymisen selvityksissä parhaiten.
-Lisäksi vaihtuvia ESR-rahoitteisia kv-hankkeita,
joista osa voi olla mielenkiintoisia luovalle alalle.
-Jalostamo on Keski-Suomen ELY-keskuksen
koordinoima, valtakunnallinen luovien alojen
neuvontapalvelu. Toiminnan keskeinen tavoite on
auttaa luovien alojen yrityksiä, yrittäjiä ja yrittäjiksi
aikovia parempaan ja kannattavampaan liiketoimintaan. (www.ely-keskus.fi/jalostamo)

Arviolta n.10% Uudenmaan ELY-keskuksen valmistelurahoituksen
hankkeista tulee luovilta aloilta –eli vuodessa noin 30 luovan alan
hanketta. ELY-keskuksen osuus yhden hankkeen valmistelukuluista on keskimäärin noin 12.500 euroa. (max. 70% hankkeen
etukäteen hyväksytyistä kustannuksista) Myös Kehittelyrahaa
kansainvälistymiseen on myönnetty luovien alojen yrityksille.
Näissä yksittäinen tukisumma voi olla on jopa 50.000 euroa (max.
50% hankkeen etukäteen hyväksytyistä kustannuksista)
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ESEK

-Tukee ulkomaisia promootio- ja markkinointitapahtumia sekä showcase –esiintymisiä.
-Tukee ulkomaisten alan asiantuntijoiden, promoottoreiden ja toimittajien kutsumista Suomeen
alan tapahtumiin.
-Tukee levyjen ja musiikkivideoiden tekemistä,
joista monet ovat myös viennin työkaluja.

Vuonna 2010 puhtaita vientiprojekteja tuettu 85 kpl ja niille on
myönnetty yhteensä 270.000 euroa. Lisäksi tuettu toista sataa
musiikkivideota (lähes 400.000 euron edestä) ja esiintymistuki
menee paljolti ulkomaisiin hankkeisiin (näitä ei mielletä puhtaasti
vienniksi). ESEKin tukitoimien budjetti oli n. 2miljoonaa euroa
josta karkeasti puolet suuntautuu erilaiseen kv-toimintaan.

Finpro

-Finpron 66 toimiston globaalin verkoston asiantuntijat ovat luovien alojen yritysten käytössä.
Vuosina 2009-2011 Finpro on kohdistetusti
tukenut luovien alojen kansainvälistymisohjelman,
Luovimon, avulla 20 luovien alojen kärkiyrityksen
kasvua. (www.finpro.fi/web/10304/416).
-Finpron asiakastoimeksiantojen palvelut kattavat
kansainvälisen kasvun suunnittelun, markkinoille menon sekä kv kasvun vauhdittamisen,
strategiatyöstä partnereiden ja asiakkaiden tavoittamiseen.
-Finpron palvelut ovat maksullisia, mutta Finpro
auttaa myös asiakkaittaan tunnistamaan mahdollisia kansainvälisen kasvun rahoitusmuotoja.

Vuonna 2010 on työskennelty noin 40 luovan alan projektin
kanssa. Luovan alan projektien toimeksiantojen parissa on
toiminut parikymmentä henkilöä globaalisti (ei täyspäiväisesti).
Luovimo-projektissa on 20 yritystä/haku.

Finnvera

- Finnvera tarjoaa rahoitusta (mm. lainoja ja takauksia) yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen.
- Toimii yhteistyössä /jakaa riskejä muiden rahoittajien (esim. pankit) kanssa.
- Voi ottaa enemmän riskiä; korko silloin vastaavasti
hieman korkeampi.
- Finnvera ei myönnä tukia eikä avustuksia.

Koska luoville aloille ei ole omaa TOL-luokkaa, Finnveralta ei
löydy tietoja luovan alan yritysten rahoitusosuudesta. Osuus on
pieni, arviolta alle 10 % Finnveran kokonaisrahoituksesta. Luoville
aloille myönnetystä rahoituksesta vain pieni osa suuntautuu
kansainvälistymishankkeiisin.

OKM

-Jakaa kulttuuriviennin hankkeisiin valtionavustuksia kulttuuriviennin kärkihanketukina ja kulttuuriviennin hankevalmisteluna.
-Jakaa toiminta-avustuksia vientiä edistäville
järjestöille.
-Myöntää kansainvälistymiseen liittyviä tukia myös
alan järjestöjen kautta – kuten julkaisukiertuetukia
Musexin kautta.
-Rahoittaa luoville aloille suunnattua Luovimo –
hanketta.
-Taiteen keskustoimikunta on OKM:n tulosohjauksessa.

Viennin kärkihankkeissa ollut runsaat 20 hanketta vuodessa,
hankevalmistuksessa pienempiä tukia 10-20 hankkeelle vuositasolla.
Suomen kulttuuriviennin kehittämis-ohjelman 2007-2011
loppuraportin mukaan OKM:n hankerahoitus kulttuuriviennin
edistämiseksi vuonna 2010 oli yhteensä 3.727.000 euroa, josta
kulttuuriviennin kärkituet 1.644.000, kulttuuriviennin hankevalmistelutuet 150.000, Shanghain maailmannäyttelyn kulttuuriohjelma 233.000, tiedotuskeskusten kulttuuriviennin tuet 800.000,
Kulttuuri-instituuttien kulttuurivienninhanketuet 500.000 ja
kulttuurimatkailun tuotteistaminen 400.000.

LUSES

-Jakaa apurahoja kv-markkinointitoimenpiteisiin ja
vientihankkeisiin sekä matka-avustuksia kansainvälisiin esiintymisiin.
- LUSESin ja ESEKin yhteinen AV-jaosto myöntää
tukia mm. musiikkivideoiden tekemiseen. Musiikkivideot myös kansainvälisiä markkinointityökaluja.

Ei olla eroteltu kv-toiminnalle annettuja tukipäätöksiä. Matkaavustuksista arviolta 80-90% on kansainvälisiin esiintymisiin.
Karkeasti 30-40% kaikesta myönnetyistä tuista kohdistuu ulkomailla tapahtuvaan aktiviteettiin.

SES

-Edesauttaa pitkien-, lyhyt- ja dokumenttielokuvien
festivaalilevitystä.
-Jakaa kulttuuriviennintukea festivaalielokuvien
promootiomateriaaleihin, esityskopioiden valmistamiseen, markkinointiin ja yhteistyöpartnereiden
etsintään.
-Matka-avustuksia tekijöille.

Vuonna 2010 kulttuuriviennin tukea myönnettiin 159 hankkeelle yht. lähes 554.000 euroa. SES:n kulttuuriviennin piirissä
olevia pitkiä elokuvia, lyhyt- ja dokumenttielokuvia esitettiin yht.
760 kertaa 391 festivaalilla tai tapahtumassa ympäri maailmaa.
Viennin kanssa SES:ssä toimii 4 henkilöä täyspäiväisesti ja 1
puolipäiväisesti.
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Sitra

-Pääomasijoittaja. Sijoittaa suoraan yhtiöihin
(toistaiseksi näissä ei vielä ole luovan alan yhtiöitä)
sekä rahastojen kautta.
-Pyrkii herättämään keskustelua ja aikaansaamaan
asennemuutosta rahoitusrakenteissa, jotka
vaikeuttavat myös luovan alan toimijoiden kv-kasvua (esim. soft moneyn saannin vaikeus Suomessa)
sekä edistämään uudenlaisia rahoitusmalleja (esim.
bisnesenkeleiden koulutus).

Selkeitä lukuja ei ole. Puhutaan arviolta joistain miljoonista (alle
10 milj.). Sitran toiminnassa luovat alat on uusi, mutta todennänöisesti kasvava ala portfoliossa.

Tekes

-Yritysten tuotekehityshankkeiden rahoitusta
- Tekesillä on ohjelmia, jotka voivat olla hyödyksi
luovien alojen yrityksillekin. Esimerkkeinä Kasvuväylä palvelumalli (www.tekes.fi/info/kasvuvayla),
Vigo yrityskiihdyttämö (www.vigo.fi) sekä NIY
-rahoitus nopean kasvun yrityksten kansainvälistymiseen.
- Tekes tarjoaa hankeneuvontaa ja sparrausapua
luovan alan yrityksille (luovien alojen aktivointipalvelu) mm. vapaa-ajan palvelut –ohjelman
kautta.
-Pelit ja viihde nostettiin painotusalueeksi 2003.
Rahoitettu mm. Games Business programme -koulutusohjelmaa pelialalle.

Luovien alojen hankkeita on tuettu 2000-2011 välisenä aikana
259 kpl yhteensä n. 58,3 miljoonalla eurolla.

TEM

-Rahoittaa luoville aloille suunnattua Luovimo
–hanketta.
-Jakaa valtionavustuksia Musexille ja Design Forum
Finlandille, jotka tekevät vienninedistämistyötä.
-TEM:n alaiset toimijat Tekes, Finnvera, Finpro ja
ELY-keskukset edistävät omissa toimissaan yksittäisten yritysten vientihankkeita ja kansainvälistymistä.

OKM:n julkaiseman Suomen kulttuuriviennin kehittämisohjelman 2007-2011 loppuraportissa on arvioitu TEM:n kansainvälistymisavustusten märän vuonna 2010 olleen kulttuurin osalta
2.379.000 euroa, (Tämän lisäksi Shanghain maailmannäyttelyn
2010 toteutukseen 1.500.000 euroa).

Teollisuussijoitus

-Pääasiallinen kosketuspinta luoviin aloihin on
rahastosijoitusten kautta. Osalla rahastoista on
luovan teollisuuden yrityksiä portfoliossaan.
-Myös suoria sijoituksia kasvurahoitukseen –
sijoitukset suuria (n. 0,5 miljoonaa alarajana
sijoituksille) ja 50% hankkeen rahoituksesta pitää
olla yksityistä rahaa. Kasvavassa määrin sijoituksia
Suomeen sijoittaviin KV-rahastoihin.

Luovat alat eivät ole kovin merkittäviä sijoituskohteena. Osuus
toiminnasta arviolta joitain prosentteja. Lähinnä rahastosijoitusten kautta.

5.3 Kriteerit, joita käytetään hankkeiden arvioimiseen ja
toimialat tai toimijat, joita tuetaan
Vastaajataho

Kysymys: mitkä ovat kriteerit, joita käytetään
hankkeiden / yritysten arvioimiseen? Millä
perusteilla jaatte varoja projekteille?

Kysymys: mitä toimialoja / minkälaisia toimijoita tuetaan?

AVEK

Hankkeen laatu, realistisuus, tuottajan oma panostus. Tekijöiden matkarahoissa tuetaan ensisijaisesti
tekijöitä, joiden hankkeen toteutumista AVEK on
tukenut.

AV-ala; Lyhytelokuvat, pitkät elokuvat, dokumentit, animaatio, mediataide mukaanlukien äänitaide.
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ELY-keskukset

Pitää olla PK-yritys, yhtiömuoto mielellään Oy
(yhteisöt ovat haastavampia, joskaan eivät täysin
poissuljettuja). Ministeriön alaisista tuotteista
valmisteluraha on kaikista riskipitoisinta – voidaan
ottaa isoja riskejä, kunhan itse yritys, yrittäjien
taustat ja yrityksen talous ovat hyvässä kunnossa.
Pitää osoittaa, että voi maksaa tämän hankkeen
tulevat kustannukset, sillä ELY-keskukset maksavat
osuutensa aina jälkeenpäin (ELY-keskus kattaa 70%
valmistelurahan sovituista konsultaatiokuluista
ja 50% sovituista kehittämisavustuksen kuluista
jälkeenpäin). Tuella ei saa tehdä myyntityötä, valmistaa markkinointimateriaaleja tms. (on vastoin
EU:n lainsäädäntöä tukea myyntiä).

Niin valmistelurahoituksia kuin kehittelyhankkeitakin sekä tuotteistettuja palveluita (globaali) on myönnetty luovien alojen
yrityksille. Tuettu mm. peli-, mainonta- & markkinointi-, animaatio-,
musiikki-, elokuva- ja arkkitehtuurin alan hankkeita. Ei mitään toimialarajoitteita, kunhan hanke, yritys ja yrittäjät täyttävät muut tuen
kriteerit.

ESEK

Yhtyeen tunnettuus, miten kauan toiminut, arvioitu
kansainvälinen potentiaali sekä hankkeen arvioitu
merkitys artistin uran kannalta.
Miten kiertue on rakennettu ja ketkä ovat yhteistyökumppaneita – pystyvätkö nämä paikan
päällä löytämään oikeat kontaktit?
Saadaanko rahoille vastinetta taloudellisesti, näkyvyytenä tai tunnettuuden lisääntymisenä?

Musiikki (sekä musiikin alan AV-tuotannot kuten musiikkivideot tai
bändidokumentit). ESEK tukee suomalaisten esiintyjien kansainvälistymistä ja kv-esiintymisiä.

Finnpro

Kriteereinä kansainvälistymispotentiaali, tavoitteellisuus ja siihen liittyvä yrittäjän draivi.
Proof of concept pitää olla olemassa, tai konsepti on niin born global, että siihen voi uskoa,
vaikkei tuotetta vielä olisi. Suurimman rajoitteen
muodostaa se, että Finpron palvelut maksavat. Jos
liikevaihto on pieni, ei välttämättä saa rahoitusta,
jolloin ei ole varaa maksaa Finprolle. Tällöin herää
myös kysymys, millä on ylipäätään ajatellut
kansainvälistymistä rahoittaa – eli kuinka uskottava
hanke on.

Finpro toimii siinä vaiheessa, kun yritys on kansainvälistymisen
kynnyksellä, sillä on globaali liikeidea, se hakee kansainväistä kasvua
tai haluaa vahvistaa kilpailukykyään maailmalla ja kyseessä on
liiketoiminta. Työtä on tehty mm. seuraavilla aloilla: muotoilu, markkinointitoimistot, musiikkikonseptit, TV-formaatti, elokuva.

Finnvera

Finnvera rahoittaa yrityksiä, joilla on hyvä liikeidea
ja edellytykset kannattavaan liiketoimintaan.
Yrittäjältä tai yritykseltä odotetaan myös omia
panostuksia ja osaamista. Yritys tarvitsee lisäksi
pankkikumppanin, joka on valmis lähtemään rahoituspakettiin mukaan.

Aloittavat, kasvavat ja kansainvälistyvät yritykset (myös yksinyrittäjiä). Asiakkaina ollut yrityksiä monelta luovalta alalta (esim. peliala,
animaatioala ja elokuva-ala). Paljon myös esim. ohjelmatoimistoja,
käsityöläis- ja muotoilutoimistoja.

OKM

Kulttuuriviennin osalta on todettu, että suurimmat
ongelmat ovat markkinoinnissa, brändäyksessä,
tuotteistamisessa, verkostumisessa, myynnissä.
Näihin juuri kulttuuriviennin tuet painottuvat – eli
siihen vaiheeseen, kun jokin kulttuurituote tai –palvelu tulee kosketuksiin yleisöjensä ja kuluttajiensa
kanssa. Ei siis tueta varsinaista tuotantoa, vaan sen
hyödyntämistä.

Mitään alaa ei ole lähtökohtaisesti poissuljettu.

LUSES

Hakukriteerinä on, että esitettävän sisällön pitää
olla suomalaista tai suomalaisen tekemään. Paino
uudemmassa suomalaisessa musiikissa. Arviointiin
vaikuttavat hankkeen taiteellinen sisältö, budjetti,
ajoitus, toiminnan ammattimaisuus ja relevanssi
yleisesti ottaen.

Musiikki (sekä musiikin alan AV-tuotannot ESEKin ja LUSESin yhteisen
AV-jaoston kautta). LUSES tukee suomalaisen musiikin kansainvälistymistä ja esittämistä maailmalla.

SES

Tuottajan kanssa suoritetaan arviota, mihin elokuvalla tähdätään kansainvälisesti. Tukea annetaan
kv-kysynnän mukaan – jos elokuva alkaa herättää
mielenkiintoa, panokset kasvavat pikkuhiljaa.
Vakiintuneisiin tekijöihin, joilla on jo näyttöä,
lähdetään jo lähtökohtaisesti panostamaan vähän
enemmän.

Pitkät elokuvat, lyhyt- ja dokumenttielokuvat, animaatioelokuvat.
(TV-sarjat eivät kuulu SES:lle).
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Sitra

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus on pääkriteeri. Sitra
ei ole pelkästään pankki vaan aktiivisen omistamisen kautta pitää tuoda lisäarvoa. Kiinnostuksen
kohteena alat, joissa on selvä mahdollisuus tai rakenteellinen ongelma, jota voidaan helpottaa Sitran
oman tai sen verkostojen osaamisen kautta.

Hankkeet eivät ole suunnattu vain luovien alojen toimijoille. Luova
ala on kuitenkin enenevässä määrin mielenkiintoinen uusi kasvuala.
On sijoittanut myös innovaatiorahastoihin, jotka aktiivisesti vievät
tietynlaisia luovien alojen tuotteita (esim Lifeline Ventures – peliteollisuus keskiössä).

Tekes

Tekes on hankerahoittaja. Yleiset rahoituskriteerit
alasta riippumatta ovat:
1) tavoiteltu liiketoiminta; Hankkeen vaikutus
yrityksen liiketoimintaan ja sen kasvuun. Tärkeä
hakemusarviointikriteeri on yrityksen kasvutvoitteet ja tavoiteltu muutos.
2) rahoituksen tarve; Mikä vaikutus Tekesin tuella
on. 3) Liiketoiminnan skaalautuvuus; Onko monistettavissa, tavoitellun markkinan koko
4) osaaminen ja sen kehittyminen sekä resurssit;
Osaamisen resurssien täytyy olla kunnossa, jotta
yritys pystyy suoriutumaan hankkeesta (osaaminen
voi tulla myös verkostosta).
Tekes rahoittaa haasteellisia hankkeita, joilla on
uutuusarvoa. Tuotekehityksen lisäksi yhä enemmän
oltu mukana liiketoimintastrategioiden ja palvelukonseptien kehittämisessä.

Projektien lkm vuodessa (arvio, hakemukset): animaatio – muutamia
vuodessa, digitaaliset pelit - muutamia kymmeniä, elokuva - muutamia vuodessa, markkinointiviestintä - 5-10, muotoilu - muutamia
kymmeniä, musiikki - 5-10, televisio- 5 vuodessa.
Tuettujen projektien määrä eri luovilta aloilta 2000-2011 (otanta):
Arkkitehtipalvelut 41, Elokuvat, video- ja televisio-ohjelmat 33, Esittävät taiteet & niitä palveleva toiminta 6, Graafinen muotoilu 5, Kirjojen kustantaminen 15, Mainostoimistot 50, Maksulliset tv-kanavat 4,
Ohjelmatoimistot ja manageripalvelut 15, Ohjelmistojen suunnittelu,
valmistus, konsultointi, muu kustantaminen 44, Pelien ja leikkikalujen valmistus 1, Sisustussuunnittelu 7, Taiteellinen luominen 1, Teollinen muotoilu ym. 21, Tietokonepelien kustantaminen 2, Verkkoportaalit 1, Ääni-, kuva- ja atk-tallenteiden tuotanto 2, Äänitysstudiot;
äänitteiden ja musiikin kustantaminen 7

TEM

TEM vastaa hallitusohjelman asettamiin tavoitteisiin. Luovat alat mainittu moneen kertaan uudessa
hallitusohjelmassa – on liian aikaista sanoa, miten
nämä muuttuvat käytännön linjauksi ja toimiksi.
Luovien alojen strateginen hanke oli rakenne- ja
toimialarakentamista ja sitä kautta välillisesti
yritysten palveluihin vaikuttamista. Mietitään yhä
vahvemmin rakenteellista uudistamista ja mahdollistamisen ilmapiiriä, sen sijaan, että täsmäpanostettaisiin tiettyihin kohteisiin.

TEM on toiminut kaikkien luovien alojen kanssa. Strategisen
hankkeen puitteissa ollaan pyritty avaamaan kaikenlaisen luovan
osaamisen hyödyntämistä ja liiketoiminnan kehittämistä.
Sen sijaan hanke- ja rahoitusmallit ovat
keskittyneet vain joihinkin hyvin kapeisiin alueisiin, kuten musiikkiin
ja muotoiluun.
Mitään erityistä ohjelmallista panostusta luoviin aloihin ei TEM:llä tai
sen alaisilla toimijoilla varsinaisesti ole.

Teollisuussijoitus

Yleiset rahoituskriteerit alasta riippumatta:
hyvä yhtiö, jolla on kyky tuoda lisäarvoa, hyvä
johto, vientikelpoisuus / kv-mahdollisuus (lähes
poikkeuksetta Suomi yksin on liian pieni markkina-alue), liiketoimintamallien innovatiivisuus,
liiketoimintamallien irtautumismahdollisuus, uskottava kanssasijoittaja, jolla on toimialakokemusta.

Kohteena ovat kaikki toimialat. Luovan teollisuuden yrityksissä
painopiste on pelialan ja musiikkialan yrityksissä. Sijoitettu myös
yrityksiin joissa muotoilulla ja mainonnalla ratkaiseva merkitys onnistumisen kannalta.
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5.4 Palveluiden tarjonnan ja luovan alan yrittäjien
tarpeiden kohtaaminen
Tässä kappaleessa käsitellään mm:
• Pieni yrityskoko voi vaikeuttaa rahoitusohjemiin pääsyä ja tukien saamista
• Tukien hakemisen ja tilittämisen prosessi voi olla liian työläs pienelle yritykselle
• Tukien maksaminen jälkeenpäin on ongelma pienen yrityksen kassavirralle
• Luovalla alalle luonteva verkostomainen toiminta on pääomasijoittajalle haastavaa
• IP-oikeuksiin sijoittamisen ongelma on, että vasta markkinat määrittävät tietyn IP:n arvon
Luvun 5.3 taulukossa on eritelty, mitä toimialoja ja minkälaisia toimijoita kukin taho tukee. Siitä selviää,
että useilla pelkästään luovien alojen parissa työskentelevillä tahoilla on toimialakohtaisia rajauksia
(vain musiikki, vain AV-ala jne). Kyseisten alojen toimijat ovat kuitenkin löytäneet nämä tahot ja osaavat
perusteellisesti hyödyntää niiden tarjoamia palveluita ja hakea tukia.
ESEKin asiamies Leena Hirvonen toteaakin, että tahot, jotka jakavat kollektiivisesti tukea, ovat erittäin
tärkeitä alalle. Ne luovat uskoa siihen, että on mahdollisuus saada joustavasti tukea ja koska niissä alan
asiantuntijat tekevät päätökset, rahan kohdentuminen on tehokasta.
TEM:n alaisilla toimijoilla ei lähtökohtaisesti ole toimialakohtaisia rajoituksia – joskaan ei myöskään nimenomaan luovalle alalle suunnattuja hankkeita, Finpron hallinnoimaa Luovimo-hanketta lukuunottamatta. Sen sijaan TEM:n alaisilla toimijoilla on yritys- ja hankekohtaisia vaatimuksia, jotka ovat monille
luovan alan toimijoille, erityisesti pienille yrityksille, erittäin haastavia.

5.4.1 Rahoituksen haasteena yritysten pieni koko
Luovan alan strategisen hankkeen hankepäällikkö Petra Tarjanne TEM:stä uskoo, ettei luovilla aloilla
ehkä tarvita isoja yrityksiä sinänsä – tarvitaan luovaa osaamista, joka on yritysmuotoista, ketterää ja
joustavaa. Yksityisyrittäjät ja verkostomaisesti toimivat yksityisyrittäjät muodostavat verkoston, josta
osaaminen voidaan ostaa yritysten käyttöön. Yksinyrittäjien määrä Suomessa on noussut 25% viimeisen
neljän vuoden aikana. Hyvin suuri osa heistä on luovan osaamisen ammattilaisia. Luovat ihmiset ovat
aina olleet itsenäisiä ammatinharjoittajia, joita ei helposti voida yhtiöittää isoihin yhtiöihin. Tärkeintä
on tukea tätä osaamista, tukea tätä erilaista toimintatapaa, jotta se mahdollistaisi luovan osaamisen
hyödyntämisen laajasti.
Luovalle alalle osin ominainen ja toimiva yritysten pieni koko saattaa kuitenkin olla ongelma rahoituksen
saannin kannalta. Esimerkiksi Finpron toimialajohtaja Irma Patala uskoo, että kun luovat alat laitetaan
perinteisten toimialojen rinnalle, ne usein häviävät uskottavuudessa. Kun mittarit lähtevät korkealta
(esim. tavoite kasvattaa 5 miljoonan euron liikevaihdosta 50 miljoonan euron liikevaihtoon – ei vaikka
5.000 eurosta 50.000 euroon) – luova ala ei ole keskustelussa mukana, koska yritykset ovat enimmäkseen hyvin pieniä. Luo-vien alojen yritysten on tästä syystä usein mahdoton kilpailla rahoituksesta.
Luovan alan yritykset voidaan nähdä liian merkityksettöminä ollakseen kiinnostavia. Jos kuitenkin arvioidaan, että kyse on niin mielenkiintoisista, uusista, kehittyvistä hankkeista, että niitä halutaan erityisesti tukea, pitäisi helpottaa niiden pääsyä käsiksi kasvu- ja rahoitusinstrumentteihin.
Myös tukien hakemisen ja tilittämisen prosessi voi olla liian työläs pienelle yritykselle. Suomen Taiteilijaseuran toiminnanjohtaja Petra Havu toteaa, että kun yritysten koko on hyvin pieni – usein vain yksi
henkilö – esim. TEM:n ja Tekesin rahoitusinstrumentit ovat hallinnollisesti liian raskaita ihmiselle, joka
yksin pyörittää pienyritystoimintaa. “Tälläisillä toimijoilla ei ole varaa laittaa niin paljon resursseja kuin
mitä tarvittaisiin tällaisen rahan hakemiseen ja tilittämiseen. Pitäisi olla isompi yrityskoko, jotta voisi
tähän prosessiin järkevästi lähteä.”
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Pienuuden dilemma ilmenee sekä toimialajärjestöjen että yritysten haastatteluissa. Monet rahoitusinstrumentit ovat pienen koon yrityksille erittäin riskialttiita, sillä ne ovat niin työintensiivisiä, että
eräänkin haastateltavan mukaan; “Prosessi on siinä määrin raskas, että alkaa vaikuttamaan, että tuki
tulee miestyövuosina kalliimmaksi kuin konsanaan saatu tukisumma”.
Lisäksi esim. ELY-keskukset maksavat kaikki tukensa vasta jälkeenpäin, joka on esim. Luova Raha -julkaisun yrityscaseissä osoittautunut pienille yrittäjille suureksi kassavirtaongelmaksi (Luova raha. Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen, 4/2011) .
Pienemmät luovan alan yritykset eivät tämän työintensiivisyyden ja kassavirta –ongelmien takia kykene
aina hyödyntämään tarjottuja tukia. TEM:n alaisten toimijoiden tarjonta onkin usein suunnattu pikemmin keskisuurille, osakeyhtiö-muotoisille yrityksille. Luovan kentän toimijoiden kommenteissa toistuukin käsitys, että nämä rahat olivat käytännössä useiden toimijoiden ulottumattomissa.

5.4.2 Rahoituksen haasteena luovan alan verkostomainen toimintamuoto ja
IP-oikeuksien arvottaminen
Usealle luovalle alalle luontevan ja ominaisen verkostomaisen työskentelynmallin hahmottaminen ja
toimivuus sekä IP-oikeuksien arvottaminen ovat monesti rahoittajille ongelmallisia.
Suomen Teollisuussijoitus Oy:n sijoitusjohtaja Jussi Hattula toteaa, että verkostomainen toiminta on
pääomasijoittajille haastavaa. Perinteisessä venture capital lähestymistavassa halutaan, että yhtiöön on
kerätty kaikki tarvittava osaaminen. Verkostot, joissa monia resursseja ei palkata suoraan yritykseen,
vaan käytetään projektikohtaista työvoimaa useista yrityksistä, ovat haastavia, kun ei tiedetä missä yrityksen arvo syntyy – yrityksen todellinen arvo on nimittäin pitkälti sen työntekijöissä. Hän uskookin,
että luovat hankkeet tarvitsevat usein erilaisia rahoitusmalleja, kuin mitä esim. Teollisuussijoituksella on
toistaiseksi käytössä. Sijoittaminen IP-oikeuksiin saattaisi olla usein paras ratkaisu.
Sitran liiketoiminnan kehityksen johtaja Jari Pasanen tunnistaa, kuinka verkostoituneeseen toimintamalliin on hankala sijoittaa vanhalla VC instrumentilla. Yksi ratkaisu tulevaisuudessa voisi olla Mediatonicin
tai rakentumassa oleva Vision+:n kaltaiset rahastot, jotka sijoittavat tuotantoihin - malli on otettu leffateollisuudesta. Toimintatapa voisi tarjota uuden väylän sijoittajille.
Finnveran liiketoimintajohtaja Annamarja Paloheimo huomauttaa, että IP-oikeuksien käyttö esimerkiksi rahoituksen vakuutena on vaikeaa, koska IP-oikeuksille on vaikea määrittää arvoa. Miten arvo tulisi
määrittää, kun ei ole tietoa tulevaisuuden tuotoista? Vasta markkinat (kaupankäynti) määrittävät tietyn
IP:n arvon. Hän toteaa, että luovan alan toimijat harmillisen usein sekoittavat tämän arvotusongelman
arvostusongelmaan eli ajattelevat virheellisesti, ettei heidän IP-oikeuksiaan arvosteta.
Luovien alojen näkökulmasta tekijänoikeuksien hyödyntäminen ja käyttö yrityksen pääoman arvonmuodostuksessa loisi kuitenkin edellytystä yritykselle kasvaa ja saada rahoitusta ja toimia laajemmalla
kentällä.
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5.5 Innovaatiojärjestelmän toimijoiden ja julkisrahoittajien
keskinäinen yhteistyö
Tässä kappaleessa käsitellään mm:
• TEM:n alaisilla toimijoilla ja Sitralla on vakiintunutta yhteistyötä keskenään
• Luovan alan toimialakohtaisilla
rahoittajilla
on yhteistyötä
keskenään
Haastatteluissa
mainittu
yhteistyö
kv-rahoittajien
• Yhteistyötä näiden kahden “leirin” välillä ei juurikaan ole - menetetty mahdollisuus?

innovaatiojärjestelmän toimijoiden kesken

ja

c. Kati Åberg B105 Oy, Luovavienti -projekti 2011 , TEMn Luovan talouden strateginen hanke, kori 3

Kaavio: Vakiintunut yhteistyö kv-rahoittajien ja innovaatiojärjestelmän toimijoiden kesken
Haastattelutilanteessa kysyttiin, tekevätkö tahot yhteistyötä muiden rahoittajien tai toimijoiden kanssa
– ja jos tekevät, mitä yhteistyötä? Yllä olevassa kaaviossa näkyvät haastattelutilanteissa mainitut yhteistyömuodot ja -kumppanit. Lista on tuskin tyhjentävä, mutta on oletettavaa, että tärkeimmät yhteistyökumppanit ja vakiintuneimmat yhteistyömuodot ainakin muistettiin mainita.
Oheiseen kaavioon, Yhteistyö kv-rahoittajien ja innovaatiojärjestelmän toimijoiden kesken, on hahmoteltu tilannetta nimenomaisesti tämän kartoituksen piiriin kuuluvien toimijoiden välillä. Kaavioon ei siis
ole otettu mukaan muita mahdollisesti mainittuja yhteistyötahoja. Yhteistyötä ministeriöiden kanssa ei
ole eritelty – joko TEM tai OKM liittyivät jollain tasolla lähes kaikkien vastaajien toimintaan.

5.5.1 TEM:n alaisilla toimijoilla on vakiintunutta yhteistyötä – keskenään
Kartoituksessa ilmeni, että TEM:n alaisilla toimijoilla oli jokseenkin vakiintunutta yhteistyötä. Tekes on
usein jatkokohteena ELY-keskuksen ja Finpron läpi kulkeneille hankkeille. Tekes myös usein lähettää ELYkeskuksiin projekteja, jotta voidaan tutkia markkinatilanne, ennenkuin lähdetään suuresti rahoittamaan
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hanketta. Vastaavasti ELY-keskukset lähestyvät joskus Tekesiä tietyn hankkeen arvioimiseksi ja ELY-keskuksen myöntämän valmistelurahoituksen asiantuntijapalvelut puolestaan hankitaan joskus Finprolta.
Finpro puolestaan ohjaa sen palveluista kiinnostuneita PK-yrityksiä kääntymään ELY-keskusten tai
Tekesin puoleen, mikäli näkevät niillä olevan mahdollisuuksia näihin tukiin. Myös Finnvera ohjaa
asiakkaitaan eteenpäin ELY-keskuksiin tai Tekesiin, jos uskoo, että näillä olisi mahdollisuus saada hankkeelleen sieltä tukea – tuki on tietenkin aina yrittäjälle parempi ratkaisu kuin kovan koron lainaraha.
Finnveralla ja Suomen Teollisuussijoitus Oy:llä on pääomasijoittajina tiivistä yhteistyötä keskenään.
Niillä on työnjako, jossa Finnvera vastaa pienemmistä sijoituksista Teollisuussijoituksen sijoitusten alarajan ollessa noin 0,5 miljoonaa euroa. Teollisuussijoitus ja Finnvera osallistuvat myös mm. Tekesin NIY
(Nuoret innovatiiviset yritykset) ja Vigo -yrityskiihdyttämötoimintaan.
Muista haastateltavista tahoista Sitralla oli selkeä ja tiivis yhteistyö TEM:n alaisten toimijoiden kanssa. Se
oli mukana mm. TEM:n Kasvuväylä - ja Vigo-hankkeissa. Sitran tavoite on saada aikaan asennemuutosta
niissä rahoitusrakenteissa, jotka vaikeuttavat myös luovan alan toimijoiden kv-kasvua. Tässä yhteydessä
on ollut yhteistyötä myös mm SES:n kanssa. Sitra on kuitenkin selvästi “teollisempaa” ja monistettavampaa tukevaa kuin ainutkertaista luovuutta korostavaa.
Sitran ja TEM-toimijoiden pääpainoalueena onkin selvästi luova teollisuus, vaikka luovan kulttuurin
toimijatkaan eivät ole poissuljettuja, kunhan hanke ja yritys täyttävät kulloisetkin hakukriteerit tai siihen
sijoittaminen on kannattava investointi.

5.5.2 Luovan alan toimialakohtaisilla rahoittajilla on yhteistyötä - keskenään
Muiden haastateltujen rahoittajien ja tukijatahojen osalta voidaan todeta, että samaa toimialaa edustavat tahot tekivät tiivistä yhteistyötä.
Esimerkiksi musiikin alalla LUSESilla ja ESEKillä joitain hallinnointipalveluita on keskitetty päällekkäisyyksien välttämiseksi ja AV-tuotantojen osalta on laitettu rahat yhteen ja muodostettu yhteinen, ESEKin
hallinnoima AV-jaosto.
Vastaavasti AV-kulttuurin osalta AVEKin ja SESin yhteistyö on vakiintunutta. AVEK osallistuu SES:n lyhytja dokumenttielokuvien kulttuurivientitoiminnan rahoittamiseen. Myös tiettyjä dokumentti- ja lyhytelokuvahakemuksia kierrätetään molempien kautta esim. siten, että SES rahoittaa ensisijaisesti tekijöiden festivaalimatkakulut, ja jos SES ei ole rahoittanut, hakemukset siirtyvät AVEKiin.
Eri luovia toimialoja edustavien organisaatioiden välillä yhteistyötä syntyi ja synergiaa etsittiin mm. yhteisestä tavoitteesta tai haasteesta. Pyrkimys saada aikaan muutoksia hyvitysmaksujärjestelmään yhdistää AVEKin, ESEKin ja LUSESin, ja on osaltaan lisännyt kommunikointia ja kanssakäymistä. Aika näyttää
voisiko tahojen olla muutakin konkreettista yhteistyötä.

5.5.3 Laajemman yhteistyön potentiaali
Edellä esitetystä rahoittajien ja toimijoiden yhteistyökaaviosta näkee selvästi, että TEM:n alaisten toimijoiden yhteistyö toimialakohtaisesti luovia aloja tukevien tahojen kanssa on vähäistä. Yksikään taho ei
maininnut ristiin toisiaan, kun haastatteluissa kysyttiin yhteistyöstä muiden toimijoiden tai rahoittajien
kanssa.
Yhteistyö TEM:n alaisten toimijoiden ja toimialakohtaisten rahoittajaorganisaatioiden välillä hyödyttäisi kuitenkin yrityskenttää ja olisi yksi askel kohti nk. Yhden luukun periaatetta, josta julkisessa rahoituskeskustelussa on puhuttu runsaasti niin luovilla kuin perinteisilläkin toimialoilla.

42

5.6 Kartoitusta varten haastatellut innovaatiojärjestelmän
toimijat ja julkisrahoittajat
Tätä tukia, rahoitusmalleja ja vienninedistoimenpiteitä käsittelevää osiota varten on haastateltu seuraavia tahoja ja henkilöitä:
AVEK, pääsihteeri Juha Samola
Esittävän säveltaiteen edistämiskeskus, pääsihteeri Leena Hirvonen
Finnvera Oyj, liiketoimintajohtaja Annamarja Paloheimo
Finpro, toimialajohtaja Irma Patala
Luses, asiamies Jutta Jaakkola
OKM, neuvotteleva virkamies Kimmo Aulake
SES, kulttuuriviennin päällikkö, pitkät elokuvat, Jaana Puskala
Sitra, johtaja, liiketoiminnan kehitys, Jari Pasanen
Suomen Teollisuussijoitus Oy, sijoitusjohtaja Jussi Hattula
Tekes, Risto Setälä, Merja Salonen & Mari Isbom
TEM, ylitarkastaja Petra Tarjanne
Uudenmaan ELY-keskus, projektipäällikkö Seppo Röpelinen
Lisäksi mukana on muutama sitaatti toimialajärjestöjen edustajilta, jotka on lueteltu toisaalta tässä raportissa.
Haastattelut suoritti ja raportoi Kati Åberg, B105 Oy.
Kiitämme kaikkia osallistuneita!
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6.Toimialoilta kootut luvut
-kooste
Ulla Lukkari, B105 Oy

Luova vienti -projektin verkkokyselyssä ja haastatteluissa kysyttiin toimialajärjestöjen edustajilta luovien alojen vientiin ja kv-toimintaan liittyviä lukuja: alan liikevaihto, viennin osuus prosentteina, muut
toiminnan laajuutta kuvastavat mittarit, toimijoiden ja yritysten määrät, toimijoiden ja yritysten määrät,
joilla kv-toimintaa, alalta kerätty muu numeerinen kv-tieto sekä markkinoiden globaalius.
Kysymykset olivat:
Kys. 10. Mikä on toimialanne liikevaihto vuonna 2010 ja mikä %-osuus tästä vientiä? Mikäli toimiala ei
kootusti seuraa liikevaihtoa, onko alalla jokin muu toiminnan laajuutta kuvastava mittari? Jos on, mainitse mikä tämä mittari on ja täydennä tähän kenttään alan luvut.
Kys. 11. Mikä on toimijoiden ja yritysten määrä alalla?
Kys. 12. Kuinka monella alanne toimijoista on kv-toimintaa?
Kys. 13. Onko olemassa muuta numeerista tietoa kv-toiminnasta alallanne? Jos kyllä, mistä asioista
olette keränneet tietoa?
Kys. 14. Ovatko markkinanne globaalit? Jos kyllä, kuinka monessa maassa on toimittu?
Kys. 15. Onko pääpaino vain tietyillä mailla / markkina-alueilla? Jos on, niin millä?
Vastauksista voidaan todeta, että luovilla teollisuusaloilla liikevaihtoluvut ja alan toimijoiden määrät
ovat melko hyvin selvillä. Kulttuurialoilla tilastoidaan kattavasti katsoja- ja esitysmäärät kotimaassa ja
ulkomailla, mutta alojen muiden seurantamittarien kehitystyö on vasta alussa.
Tarkasteltaessa alojen taloudellista merkittävyyttä on syytä erityisesti huomata, että esitetyt luvut
eivät kaikki ole suoraan verrannollisia keskenään. Tämä johtuu eri aloilla käytössä olevista, toisistaan
poikkeavista laskentatavoista. Osalla aloista taloudellinen merkittävyys lasketaan alan yritysten liikevaihdosta. Osalla on mukana muitakin tuloja mm. musiikin alalla koko alan arvoketjun liikevaihto.
Pienillä toimialoilla, kuten esimerkiksi animaatioala, on syytä huomata, että yksi vuosi on ajanjaksona
liian lyhyt tarkastelukohde, sillä alan tuotantorakenteesta johtuen pitkien animaatioelokuvien tuotantoajat ovat 2-3 vuotta, joskus enemmänkin. Valmistuvien tuotantojen keskittyminen jollekin yhdelle
vuodelle nostaa alan liikevaihtolukuja moninkertaiseksi.
Projektissa tarkasteltujen alojen luvut on koottu neljään taulukkoon, jotka löytyvät myös tämän raportin liitteenä olevasta kalvosarjasta (Liite 3). Toimialajärjestöjen antamista tiedoista kootut luvut ovat
seuraavissa neljässä koontitaulukossa:
taulukko 1: Kootut luvut: Toimialan taloudellinen merkittävyys, 2010 (€)
taulukko 2: Kootut luvut: Toimialan taloudellinen merkittävyys , 2010 muut luvut
taulukko 3: Viennin määrä, osuus liikevaihdosta ja kv-yritysten/toimijoiden määrä
taulukko 4: Kv-toiminnan määrät, muut kuin suorat lv-luvut
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Taulukko 1. Kootut luvut: Toimialan taloudellinen
merkittävyys, 2010 (€)
Ala/järjestö

Lv 2010 (€)

Kommentit (huom. Esitetyt luvut
ovat suuntaa-antavia, eivät
suoraan vertailukelpoisia eri alojen eriävien laskentaperusteiden
vuoksi)

ATL

245 milj.

Favex

230 milj

Varmaa lukua ei ole. Sisältää vain
tuotantoyhtiöt ei välittäjiä, kuten
elokuvatereita tai TV-kanavia.

Finnanimation

9 milj.

Alan liikevaihdossa on suuria eroja
vuositasolla tarkasteltuna, johtuen
isojen animaatioelokuvatuotantojen
epätasaisesta jakaantumisesta eri
vuosille. Arvio alan liikevaihdosta
vuonna 2011 13 milj.€

IFPI Musiikkituottajat

64,7 milj. (2009)

Fyysisen + digitaalisen äänitemyynnin veroton tukkuarvo (trade value)
n. 48,5 milj.€, Gramexin (tuottajat +
taiteilijat) keräämät tekijänoikeuskorvaukset n. 12,3 milj. €, josta
tuottajien osuus n. 6,5 milj.€, Musiikkituottajien jäsenyhtiöiden vientitulot n. 6,6 milj.€.

Musex

1 mrd./700 milj.

1 mrd on Tilastokeskuksen luku. 700
milj. € alan oma arvio, josta yksit.
400 milj., julk. 300 milj. Huom. Luku
sisältää koko arvoketjun liikevaihdon.

Neogames

105 milj.

Huom. Luku sisältää ainoastaan pelikehittäjäyritysten pelinkehitystyön
liikevaihdon. Arvio alan liikevaihdosta vuonna 2011 165 milj.€

Suomen Kustannusyhdistys

300 milj.

Kustantajien myynti seuraavalle
portaalle verottomana. Jos mukaan
otetaan kirjakauppiaiden provisio ja
verot luku on n. 550 milj. €
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Taulukko 2. Kootut luvut: Toimialan taloudellinen
merkittävyys , 2010 muut luvut
Ala/järjestö

Toiminnan taloudellinen merkittävyys ja muut mittarit

Design Forum Finland

Mitattavuuden ongelma tulee siitä,
eos
että muotoilu on aina osa tuotteen
ominaisuuksia. Sellaisen erottaminen
on käytännössä lähes mahdotonta.

Suomen
Taiteilijaseura

- Taiteilijoiden teosmyynnit n. 14,5
milj. € .(Lähde: Luovat alat 10/2010)
- Taiteen vähittäiskauppaa ja taidegalleriatoimintaa harjoittavia tahoja
Suomessa 208 kpl, joiden lv oli
yhteensä 22 milj.€ ja kv-myynti yht.
n. 200 000 € (Lähde: Luovat alat
10/2010 Tilastokeskus v. 2006). Näin
pieneen kv-myyntilukuun tulee
suhtautua varauksella ja pidempää seurantaa tarvitaan todellisen
kokoluokan selvittämiseksi.

Vuonna 2011 alalla 3.000 ammattikuvataiteilijaa. Gallerioita vuonna
n. 100 (+muita taideliikkeitä n. 125).,
taidemuseoita n. 70. Kv-taiteilijoita
400- 500 hlöä,

Tanssin tiedotuskeskus

Esitys- ja katsojatilastot: Tanssiesitysten kokonaismäärä vuonna 2010 oli
2 625 esityskertaa, kokonaiskatsojamäärä oli 544 034. Tästä kansainväliset esitykset: 247 esityskertaa,
joissa 156 900 katsojaa. (Tanssitilastot: osana Teatteritilastoja)

Valtion tukemia tanssiteattereita 10
kpl, lisäksi 30-34 vapaan kentän ryhmää ja lukuisia harrastajaryhmiä

TINFO Teatterin tiedotuskeskus

-Katsojaluvut: Puheteattereissa
2 985 430 katsojaa
-VOS-tuki: 57 teatteria, joista 10 on
tanssiteattereita, 105 988 811 €
(2010 Teatteritilastot )
-Kunnanavustukset: (VOS-teatterille)
64 565 772 €
-Lisäksi VOS-lainsäädännön ulkopuolella olevien teatteriryhmien
tuki: 2 772 000 €
-TINFOn toiminta-avustus 200 000
€(2011); muut tuet ja projektirahoitus 125 000€

Vakituisen valtiontuen piirissä on 57
teatteria, joista 10 tanssiteattereita,
muita ammattimaisesti toimivia ryhmiä n. 100, lisäksi harrastajaryhmät.
Henkilötyövuosia kaikissa VOS-teattereissa oli yhteensä 3 772 htv, josta
tilapäisiä oli 1 155 htv. Rahoituslain
ulkopuoliset teatteriryhmät (tiedot
saatu 55 ryhmältä): 18 teatteria,
joissa 126 htv (näistä vakinaisia 48 ja
tilapäisiä 78 htv).
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Toimijoiden määrä

Taulukko 3. Viennin määrä, osuus liikevaihdosta ja
kv-yritysten/toimijoiden määrä
Ala/järjestö

Viennin määrä 2010 (€)

ATL

8,7 milj.

Favex

36,1 milj.

n. 16%

100/400

Finnanimation

5,7 milj.

n. 67%

n. 56

Musex

32,1 milj.

Neogames

95 milj.

IFPI Musiikkituottajat

6,6 milj. (2009)

Suomen Taiteilijaseura n. 1-2 milj.

Yht.

Osuus lv:sta %

Kv-yritykset /toimijat määrä

Kommentit (huom.
Esitetyt luvut ovat
suuntaa-antavia,
eivät suoraan
vertailukelpoisia
eri alojen eriävien
laskentaperusteiden
vuoksi)

36
100 yritystä, 400
muuta toimijaa, joilla
kv-toimintaa

n. 296/1800

HUOM: Musexilla tieto,
että viennin markkinaarvon tutkimukseen
EI olla saatu kaikien vientiyritysten
tietoja, eli viennin
arvo on ainakin tuo
32,1 milj. €. Asiakasrekisterissämme on
296 yritystä ja 1800
suomalaista musiikin
viejää ja musiikkivientiammattilaista

n. 90%

n. 65

Jalostusarvo eli alan
tuottama
lisäarvo: arvion
mukaan vähintään 90
milj.

n. 10%

25
10/450

Viennin arvo on noin 1
milj. € (Lähde: Luovat
alat 10/2010, alk.per.
lähde. Tilastokeskus)
sekä oma kv-tulokartoitus kuvataiteilijoille
(09/2011) kertoo lukujen olevan suurempia.
Gallerioista n. 10:llä
merkittävämpää kvtoimintaa, kuvataiteilijoista n. 450:lla.

185,7 milj.

47

Taulukko 4. Kv-toiminnan määrät, muut kuin suorat
lv-luvut

48

Ala/järjestö

Kv-toiminnan määrä

AV-arkki

Kansainväliset tilastot vuonna 2010: Yksittäisten teosten esityskertojen
määrä ulkomailla oli 156 kertaa, kv-esityspaikat 64 kpl, maita yht. 21, joista
Euroopan maita 15.

Design Forum
Finland

Tilastokeskuksen mukaan vähintään 25% Suomen viennistä on välillisesti tai
suoraan sidoksissa muotoiluun.

Suomen Kustannusyhdistys

Jäseninä n. 30 kv-toimintaa harjoittavaa yritystä.

TINFO Teatterin
tiedotuskeskus

VOS-teattereiden Vierailut ulkomailla 2010 (ml. tanssiteatterit) 123 esityskertaa, 43.735 katsojaa.
Ulkomaisten vierailut Suomessa 2010: 121 esityskertaa, 32.974 myytyä
lippua. Kotimaisten näytelmien ulkom. tuotot eli IPR-tuotot: 48 ulkomaista
tuotantoa suomalaisista näytelmistä.

Lisäksi kartoituksessa kysyttiin järjestöjen näkemystä oman alansa markkinoiden globaaliudesta ja
painopistealueista. Vastaukset on koottu oheiseen taulukkoon 5.

Taulukko 5. Markkinoiden globaalisuus
Toimija

Kuinka monessa maassa toimittu?

Millä markkina-alueilla, jos selkeät
markkina-alueet?

Arkkitehtitoimistojen Liitto
ATL

30 maassa

Eurooppa on tärkein markkina-alue.
Kiina myös tärkeä – siellä on tällä hetkellä niin hirvittävä imu ja volyymi

Design Forum Finland

Markkinat ovat täysin globaalit

Jollekin osalle muotoilusta voidaan
löytää kohdennettu markkina-alue,
mutta markkina tosi globaali tällä
hetkellä

Finnanimation

Esimerkiksi Muumit on globaali
suomalainen brändi, Niko-lentäjän
poika on myyty yli 100 maahan

Ei päämarkkina-aluetta

Finnish Film & Audiovisual
Export, Favex

Periaatteessa kaikki maailman maat
myyntimielessä

Lähialueet, Yhdysvallat, Iso-Britannia,
Venäjä, muu Eurooppa, Aasia (Intia,
Kiina, Korea, Japani, Indonesia)

Music Export Finland, Musex

Musex toteutti yhteisivientihankkeita
14 eri maassa v.2010, mutta vientitoimintaa on MIN 25 eri maassa

Maissa, joissa on toimiva tekijänoikeuslainsäädäntö ja -hallinto:
Euroopan maat, Pohjois-Amerikka,
Japani, Etelä-Korea, Australia ja UusiSeelanti, Argentina, Brasilia. Nykyään
osin myös Kiina, Indonesia, Singapore, Taiwan

Neogames

Lähes kaikissa maailman kehittyneissä maissa joko suoraan tai välillisesti

Pohjois-Amerikka (USA ja Kanada),
Länsi-Eurooppa

Suomalaisen mediataiteen
levityskeskus AV-arkki

21 maassa vuonna 2010

Pohjoismaat, Keski-Eurooppa,
Pohjois-Amerikka

Suomalaisen musiikin
tiedotuskeskus, FIMIC

Koko maailma (Australia, Intia ja
Afrikka ei keskeisiä)

Pääpaino Euroopassa, Yhdysvallat
ja Aasia merkittäviä. Ruotsi, USA,
Iso-Britannia, Saksa, Ranska, muu
Eurooppa

Suomen Kustannusyhdistys

eos

Euroopassa pääpaino

Suomen Taiteilijaseura

eos

Gallerioiden vientitoiminta on
keskittynyt taidemessuihin, joita
Ranska, Espanja, Saksa, Belgia, Sveitsi,
Pohjoismaat (Ruotsi, Tanska) lisäksi
USA:ssa. Kulttuurivientihankkeita tai
biennaaleja yms. myös Kiina,
Japani, Venäjä, Etelä-Amerikka ja
Australia
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7. JÄRJESTÖILLÄ OLEMASSA OLEVAT
TILASTOT -KOOSTE
Kati Åberg ja Ulla Lukkari, B105 Oy

Verkkokyselyssä kysyttiin myös ”Onko tiedossasi/hallussasi aiempaa tutkimusmateriaalia tai tilastoja
liittyen oman alasi vientiin / kv-toimintaan?” Seuraavaan taulukkoon on koottu vastaajien ilmoittamat
toimialakohtaiset tilasto- ja muut materiaalit. Toimialakohtaisen tiedonkeruun monipuolisuus onkin
haastatteluissa ja keskusteluissa korostunut seikka.
Toimialajärjestöjen edustajien mukaan ensiarvoisen tärkeää nopeasti muuttuvassa luovien alojen
toimintakentässä on, että tietoja toimialoista yleensä kerätään ja että niitä kerätään monella eri tavalla.
Kansallisen tason tilastotiedon (mm. Tilastokeskuksen tilastot, Teatteritilastot) on tarpeen koota myös
muuta kysely-, haastattelu- ja kartoitustietoa. Toimialojen kehittämistä ohjaavat päätökset tulisi pohjata
todellisiin lukuihin ja kartoituksiin, ei arvailuihin tai luuloihin alan toiminnasta.
Tiedonkeruu vaatii luonnollisesti raha- ja aikaresurssia, mutta alkuun päästään usein melko pienilläkin
toimilla, kuten parissa viikossa toteutettavissa olevilla, verkkokyselyillä ja jäsenkyselyillä oman alan
järjestöjen jäsenille. Yhdistelemällä eri lähteistä koottua tietoa voidaan saada riittävän tarkka kuva alan
nykytilanteesta esimerkiksi tulonmuodostuksen ja tuotantojen suhteen.
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Toimija

Olemassa olevia tilastoja

AV-arkki

Mediataiteen levitystietoja:
http://www.av-arkki.fi/wp-content/uploads/2011/09/av-arkki_
vuosikertomus_2010_web.pdf

Favex

2010 vientipilotti, 2011 ”Kansainväliset rahavirrat Suomen AV-alalle
vuonna 2010”
http://www.favex.fi/index.php?id=9&news_action=view&news_id=83

Musex

Vuosittain Suomalaisen musiikkiviennin markkina-arvo 2009
-tutkimus ja Goodwill –tutkimus: http://www.musex.fi/fi/about/
Digital Media Finland Musiikkiala 2009 -selvitys: http://www2.siba.fi/taydennyskoulutus/pdf/
musiikkiala2009.pdf

Suomen
Museoliitto

Museoiden kansainvälisyysraportti. Julkaistaan
11/2011 Museoliiton sivulla http://www.museoliitto.fi/

Neogames

2006, 2009, 2011 Finnish games industry studyt:
http://www.hermia.fi/neogames/tutkimukset_ja_julkaisut/

Suomen
Taiteilijaseura

Alakohtaista koontia myös Tilastokeskuksen ja muista tilastoista.
Taiteilijoiden alustava kv-tulokartoitus (tekeillä 09/2011).

Tanssin
tiedotuskeskus

Suomalaiset tanssivierailut ulkomailla ym. tilastoja:
http://www.danceinfo.fi/tanssitilastot/

TINFO
Teatterin
tiedotuskeskus

Teatteritilastot, sis. mm. Kv-esitys- katsojamäärät:
http://www.tinfo.fi/site/?lan=1&page_id=21

8. WORKSHOPIEN TUOTOKSET
Ulla Lukkari, B105 Oy

Projektin yhtenä työmuotona oli työryhmätyöskentely ja asiantuntija-alustukset, jotka toteutettiin kutsuworkshopissa (23.8.2011) sekä projektin tuotosten esittely- ja päätöskeskustelutilaisuudessa (14.9.
2011). Tilaisuudet järjestettiin Finpron tiloissa ja johtaja Irma Patalan isännöiminä.
Tilaisuuksiin kutsuttiin osallistujia toimialajärjestöistä ja innovaatiojärjestelmän toimijoista sekä rahoittajaorganisaatioista. Ensimmäisen kutsuworkshopin alustuspuheenvuorojen jälkeen osallistujat jakaantuivat kolmeen pienempään työryhmään keskustelemaan ennalta päätetyistä teemoista. 23.8. workshopin teemat olivat:
Ryhmä 1. Luovien alojen yritysten tukitarpeet ja yhteistyömuodot kv-liiketoiminnassa. Vetäjänä: Irma
Patala, Finpro
Ryhmä 2. Toimialajärjestöjen käytännön toimet ja yhteistyö hallitusohjelman toteuttamiseksi. Vetäjänä:
Vesa Juola, ATL
Ryhmä 3. Jalostusarvon merkitys ja kasvattaminen toimialojen kv-toiminnassa. Olemassa olevien kanavien hyödyntäminen eri aloilla. Vetäjänä: KooPee Hiltunen, Neogames
Työryhmien tuotokset esitettiin tilaisuuden lopussa tiiviinä yhteenvetona ja jaettiin viiteryhmän postituslistalle muistiona sekä projektisivustolla.
Projektin päätöskeskustelussa 14.9.2011 projektiryhmän jäsenet, Kati Åberg ja Ulla Lukkari esittelivät
kartoituksen keskeiset tuotokset. Tämän jälkeen käytiin johtaja Jukka Viitasaaren/Teknologiateollisuus
moderoimana keskustelu keskeisistä löydöksistä. Keskustelun pohjaksi oli koottu osallistujille jaettu lista väittämiä, joista osa oli muokattu provokatiiviseen muotoon mahdollisimman runsaan keskustelun
kirvoittamiseksi.
Esitetyt väittämät olivat:
1. Kotimaista mediaa kiinnostaa suomalaisten yritysten menestys vasta kun ulkomainen media
on ne noteerannut.
2. Luovien alojen kv-osaaminen on parantunut, mutta mitä oikeastaan on kv-osaaminen?
3. Luovien alojen niputtaminen yhteen estää sekä luovien teollisuusalojen että kulttuurialojen
kv-kehityksen.
4. Auteur-keskeinen toimintamalli on tullut tiensä päähän. Kv-toiminnassa tarvitaan
bisneskeskeisiä toimintamalleja.
5. Pienen maan ja pienen toimialan dilemma: ”pakko onnistua” pitää toimijat varovaisina ja
riskinottoa karttavina.
Kooste käydystä keskustelusta julkaistiin projektisaitilla www.luovavienti.net sekä lähetettiin sähköpostilla viiteryhmälle muistiona. Lisäksi se löytyy tämän raportin liitteenä (liite 1).
Loppuyhteenvedossa KooPee Hiltunen, Neogamesista totesi, että luovassa taloudessa ja toimialoilla
on meneillään murros ja luovien alojen noste on kova. Keskeisiksi kysymyksiksi nousevat voidaanko
muutosta nopeuttaa ja kannattaako sitä nopeuttaa? Lisäksi on syytä miettiä miten murrosta voidaan
hyödyntää kansantalouden näkökulmasta ja miten toimialojen näkökulmasta? Nykytilanteessa IP-varannon säilyttäminen tekijöillä ja Suomessa sekä sen kasvattaminen on tärkeää.
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Liitteet
Liite 1: Muistio: Luova vienti- projektin päätöskeskustelu 14.9.2011
Liite 2: Lehdistötiedote: Luova vienti -projektin tuotoksista
Liite 3: Kalvosarja: Luova vienti - Luovien alojen vientikartoituskooste
osana TEM:n Luovan talouden strategista hanketta

Liite 1: Muistio Luova vienti-projektin päätöskeskustelu 14.9.2011
Muistio
Luova vienti-projektin päätöskeskustelu
14.9.2011, 12:30-14:30, Finpro, Helsinki, Ruoholahti
kirjasi: Ulla Lukkari, B105 Oy
Tilaisuuteen osallistui 21 henkilöä luovien alojen toimialajärjestöistä, ministeriöistä ja niihin liittyvistä
innovaatiojärjestelmän organisaatioista.
Kari Häyrinen Finprosta avasi keskustelutilaisuuden. Seuraavana Kati Åberg esitteli projektissa tehtyjen
verkkokyselyjen ja haastattelujen keskeiset löydökset ja päätelmät. Ulla Lukkari esitteli yhteenvedon
kootuista toimialaluvuista ja toimialajärjestöillä olemassa olevasta kv-toiminnan tilastoista ja muusta
lukutiedosta. Kooste keskeisistä tuotoksista löytyy projektisivustolta www.luovavienti.net. Se tullaan
myös liittämään erillisliitteeksi luovien alojen fact sheetteihin.
Petra Havu Suomen Taiteilijaseurasta käytti kommenttipuheenvuoron kertomalla alustavia tuloksia
Taiteilijaseuralla meneillään olevasta kuvataiteilijoiden tulonmuodostuksen kartoituksesta. Taiteilijaseura sai reilussa viikossa 165 vastausta verkkokyselyyn. Vastausten pohjalta voidaan alustavalla tasolla
todeta, että kuvataiteilijoiden tulonmuodostuksessa ulkomaisten välittäjien kautta tulevien tulojen
lisäksi merkittävä osa ulkomaantuloista tulee taiteilijoiden omien kanavien kautta. Ts. kuvataiteilijat
myyvät teoksiaan suoraan myös ulkomaannäyttelyissä ja saavat taiteilijapalkkioita. Havun mukaan tietoa toimialan tulonmuodostuksesta on syytä hankkia useista eri kanavista, mutta pienimuotoisellakin
panostuksella tiedonkeruussa päästään alkuun ja voidaan saada merkittävää uutta tietoa alan nykytilasta.
Keskusteluosuuden moderaattorina toimin Jukka Viitasaari, Teknologiateollisuudesta. Keskustelua
käytiin Luova vienti -kartoituksen tuotosten pohjalta koottujen, osin provosoiviksi muokattujen väittämien avulla.
Kootut väittämät keskustelun pohjana olivat:
1. Kotimaista mediaa kiinnostaa suomalaisten yritysten menestys vasta kun ulkomainen media on ne
noteerannut.
2. Luovien alojen kv-osaaminen on parantunut, mutta mitä oikeastaan on kv-osaaminen?
3. Luovien alojen niputtaminen yhteen estää sekä luovien teollisuusalojen että kulttuurialojen
kv-kehityksen.
4. Auteur-keskeinen toimintamalli on tullut tiensä päähän. Kv-toiminnassa tarvitaan bisneskeskeisiä
toimintamalleja.
5. Pienen maan ja pienen toimialan dilemma: ”pakko onnistua” pitää toimijat varovaisina ja riskinottoa
karttavina.
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1. Kotimaista mediaa kiinnostaa suomalaisten yritysten menestys vasta kun ulkomainen media on ne
noteerannut.
AV-alalla kotimaisen median ja kotimaisten kanavaostajien kiinnostus on keskustelijoiden mukaan vahvasti sidoksissa näyttöihin ja menestykseen ulkomailla. AV-alalla ostajat pyrkivät aktiivisesti karttamaan
riskejä tuotantojen hankinnassa ja keskittyvät mieluiten jo muualla testattuihin ja menestyneisiin tuotantoihin. Kotimaisen median arvostuksella on merkittävä vaikutus yrittäjien itsetuntoon. Pelialan menestystuotteesta, Angry Birds -konseptista, alettiin puhua suomalaisessa mediassa laajemmin vasta kun
kansainvälinen media oli nostanut ilmiön esiin.
2. Luovien alojen kv-osaaminen on parantunut, mutta mitä oikeastaan on kv-osaaminen?
Luova vienti -projektin haastatteluissa toimijat Kati Åbergin mukaan määrittelivät osaamisen aktiivisuudeksi ja avoimeksi asenteeksi. Myös välittäjätoimijoiden (mm. eri toimialojen agentit) ammattimaistunut toiminta ja lukumäärä kasvattavat kv-osaamista. Lisäksi EU-koulutusten mahdollistamalla
kansainvälisten verkostojen luomisella on varsinkin AV-alalla ollut merkittävä osa kv-osaamista. Myös
riittävän ”isosti” ajatteleminen on yritystasolla keskeinen osa kv-osaamista. Perustana luonnollisesti on
liiketoiminnan suunnitelmallisuus, myynti- ja markkinointi sekä tuotteen profilointi.
Suomalaisia historiallisesta taustasta johtuen on pitkään vaivannut arkuus julkisessa keskustelussa vahvoja mielipiteitä kohtaan; ”saako noin sanoa” -ajatus sensuroi helposti hyvääkin myyntipuhetta.
Kv-osaamisen osatekijänä ja mahdollistajana nähtiin myös yliopistojemme kansainväliset vaihtoohjelmat, joissa verkostoja luodaan alulle jo opiskeluvaiheessa. Keskustelussa todettiin myös että kvosaaminen ei sinällään eroa muusta liiketoimintaosaamisesta. Kyse on asenteesta ja ambitiosta. Liiketoiminnallisen osaamisen lisäksi erityisesti kulttuurialoilla tärkeää osaamista on kulttuuriherkkyys
havaita eri kulttuuriympäristöistä tulevia signaaleja.
Osaamiseen liittyen eri toimialojen yhtymäkohtia pitäisi nostaa enemmän esille. Poikkitoimialaisuutta
pitäisi edistää vieläkin vahvemmin, sillä se nähdään maallemme kiinnostavana kv-tason kilpailuvalttina.
3. Luovien alojen niputtaminen yhteen estää sekä luovien teollisuusalojen että kulttuurialojen kv-kehityksen.
Keskustelijoiden mukaan Luovia aloja on hyvä tulisi tarkastella julkisen hallinnon tasolla yhtenä kehittämiskokonaisuutena, mutta toimenpiteiden tasolla on nähtävä, että toimialojen erilaisten ansaintalogiikkojen johdosta ne edellyttävät usein erilaisia tukitoimia. Lisäksi joillakin aloilla luovien teollisuusalojen yritystoimintaa on tuettava eri mekanismeilla kuin luovien kulttuurialojen taidelähtöistä toimintaa.
Kulttuurialoilla valtion lakisääteinen tai muu julkinen tuki on merkittävässä asemassa ja joillakin aloilla
julkista tukea ei perinteisesti ole ollut lainkaan tai hyvin vähän.
Luovien alojen kehittämisessä olisi syytä huomioida myös eri tyyppinen yrittäjyys; pakkoyrittäjyys on
yleistä alalla, jossa nk. valmiita työpaikkoja ei ole. Elämäntapayrittäjyys on yleistä etenkin luovilla aloilla,
joissa harrastajakentällä on suuri ja moninainen yhteys ammattilaiskentän toimintaan. Kasvuyrittäjyys
luovilla aloilla puolestaan edellyttää nopeutta ja lähtökohtaisesti globaalia toimintamallia. Kaikkia erityyppisiä yrittäjyyden muotoja ei ole mahdollista tukea vain yhdellä tukimallilla.
Eri alojen ‘niputtamisen’ tulisi tapahtua ensisijaisesti toimialojen itsensä toimesta ja havaituista yhteistyömahdollisuuksista ja tarpeista, sillä asiantuntemus on aloilla itsellään, ei välttämättä hallinnossa.
4. Auteur-keskeinen toimintamalli on tullut tiensä päähän. Kv-toiminnassa tarvitaan bisneskeskeisiä
toimintamalleja.
Vilkkaassa keskustelussa todettiin, että erottautuminen tapahtuu yksilöiden kautta, mutta liiketoimintalähtöisyyden on oltava vahvasti toiminnan pohjana. Elokuva-alalla tuotantotyö on aina ryhmätyötä, mutta tähtikultti nostaa esiin vain esim. ohjaajat. Tähtikultti tosin toimii myös muualla yritysmaailmassa. Huippuyritysten johtajat ovat omalla tavallaan ‘tähtiä’, jotka tarvitsevat tiimin voidakseen johtaa
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yritystä. Samasta asiasta on kyse myös keksinnöissä: keksijä on harvoin itse se paras tuotteen kaupallistaja. Pienille, alkuvaiheen yrityksille tämä on ongelma, kun resursseja on usein tasan yksi ihminen,
jonka pitäisi jakaantua moneen rooliin.
Toisaalta uusien, nuorien yrittäjien innostamisessa alalle, ovat hyvät esikuvat ja tähdet tärkeässä roolissa. Taustalta on kuitenkin löydyttävä vankka liiketoiminta.
5. Rahoitus, julkisen vallan rooli ja pienuuden dilemma: ”pakko onnistua” pitää toimijat varovaisina ja
riskinottoa karttavina.
Riskejä on pakko ottaa, jos on pieni toimija. Isoilla toimialoilla ei välttämättä haluta riskinottoa. Pienillä
aloilla on usein isompi halu kasvuun ja menestymiseen. Menestystä taas ei saavuteta ilman riskinottoa. Monimutkaistuvassa maailmassa julkisen vallan rooli kaikkitietävänä hallitsijana on ‘sosialistista
jäämistöä’ ja aikansa elänyt. Yrittäjän tehtävä ei ole ensisijaisesti miellyttää julkista rahoittajaa van julkisen vallan roolina on auttaa toimijoita. Toisaalta rahoittajien hyvänä toimintamallina nähdään se, että
rahoituskriteereissä halutaan suosia uusia juttuja. Rahoittajan tulisi olla se, joka sanoo ”Keksikää jotain
uutta!”
Luovassa tuotteessa on läsnä taiteen ja talouden vuoropuhelu. Taiteella voidaan tuottaa bisnestä
isompia elämyksiä.
Lopuksi
Loppuyhteenvedossa KooPee Hiltunen, Neogamesista totesi, että luovassa taloudessa ja toimialoilla
on meneillään murros ja luovien alojen noste on kova. Keskeisiksi kysymyksiksi nousevat voidaanko
muutosta nopeuttaa ja kannattaako sitä nopeuttaa? Lisäksi on syytä miettiä miten murrosta voidaan
hyödyntää kansantalouden näkökulmasta ja miten toimialojen näkökulmasta? Nykytilanteessa IP-varannon säilyttäminen tekijöillä ja Suomessa sekä sen kasvattaminen on tärkeää.
Murrostilanteessa tarvittavia toimepiteitä ovat yhtäältä suomalaisen hulluuden ja pienuuden
kääntäminen eduksi ja toisaalta eri alojen välisen yhteistyön jatkaminen ja kehittäminen. Yhteistyössä
on tärkeää mm. jakaa hyviksi osoittautuneita käytänteitä ja tarkastella tarkemmin eri alojen eroavaisuuksia ja yhtäläisyyksiä. Visiona kymmenen vuoden päässä voimme hyvin olla maa, joka luo runsaasti kansainvälisiä IP-oikeuksia ja jolla on toimivat mekanismit niiden tehokkaaseen hyödyntämiseen
suomalaisessa omistuksessa.

Liite 2: Lehdistötiedote Luova vienti -projektin tuotoksista
TIEDOTE

vapaa julkaistavaksi 16.9.2011

Luovien alojen kv-toiminta on selvästi kasvu-uralla
Kartoituksen tulokset kertovat, että luovien alojen kv-toiminta on paljon oletettua monimuotoisempaa. Normaalin tuote- ja palveluvientivientitoiminnan ja kulttuurivaihdon lisäksi siihen kuuluu mm.
rahoituksen hankkimista ulkomailta, kilpailuihin ja festivaaleihin osallistumista, toimialakohtaista maabrändityötä sekä kulttuuriturismia.
TEM:n Luovan talouden strategisen hankkeen osana toteutetussa Luova vienti -projektissa kartoitettiin luovien alojen ulkomaille suuntautuvan liiketoiminnan sekä kulttuuriviennin sisältöä, taloudellista
merkittävyyttä, toimintamekanismeja ja rahoitusta.
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Luovien alojen kansainvälistymisen keskeisiksi asioiksi nousivat:
1. Yhä useampi luovien alojen yritys tähtää suoraan kansainvälisille markkinoille. Nämä nk. “Born global”
yritykset edustavat luovien alojen liiketoiminnan uutta sukupolvea, jolle kotimarkkina ei enää riitä.
2. Luovien alojen yrityksiä vaivaa edelleen pienuuden dilemma. Pieni yrityskoko ja pieni toimiala pakottavat riskinottoon ja kekseliäisyyteen markkinoinnin ja PR:n toimintamalleissa.
3. Yhteistyö suomalaisten ja pohjoismaisten luovan alan toimijoiden kesken nähdään yhtenä väylänä
kansainvälistymiseen.
4. Ohjaustoimien suunnittelun helpottamiseksi toimialatiedon keruu montaa eri tietolähdettä yhdistelemällä tulisi saada tehtyä nykyistä tehokkaammin.
5. Luovilla aloilla IP-oikeuksiin pohjautuvan liiketoiminnan arvo on kovassa nousussa. Tämä tulisi huomioida myös rahoitusinstrumentteja suunniteltaessa.
6. Luovien alojen merkitys maabrändin vahvistamisessa on merkittävä joskin sen vaikutusmekanismit
ovat monimutkaisia.
Digitaalisuus tehostaa luovien alojen vientitoimintaa
Digitaalisuudella on huomattava merkitys luovilla teollisuusaloilla mm. mahdollistamassa tuotantoyhtiön toiminnan myös globaalina jakelijana ja uudenlaisia tuotemuotoja. Tästä ovat esimerkkinä
verkon kautta jaeltavat digitaaliset pelit. Sen sijaan esittävän taiteen aloilla, digitaalisuuden merkitys
on vähäisempi, sillä niissä tuotteet ja palvelut todentuvat ihmiskontaktissa. Näillä aloilla digitaalisuuden
tuoma muutos on lähinnä internetin ja sosiaalisen median käyttö tuotantojen markkinoinnissa ja viestinnässä.
Koottua tietoa luovien toimialojen käytännöistä on olemassa vaihtelevasti. Joillain luovilla aloilla asiaa
on jo tutkittu hyvin ja toisilla työ on vasta alussa. Viennin volyymin osalta liikevaihtoon perustuvien
vientieuromäärien lisäksi kulttuuriviennin merkitys ja vaikutusmekanismit eri toimialoille ovat tärkeitä
tarkastelunkohteita. Näistä vaikutusmekanismeista tarvitaan lisää toimialakohtaista tietoa.
Luovia aloja on hyvä tarkastella julkisen hallinnon tasolla yhtenä kehittämiskokonaisuutena, mutta
toimenpiteiden tasolla on nähtävä, että toimialojen erilaisten ansaintalogiikkojen johdosta ne edellyttävät usein erilaisia tuki- ja edistämistoimia. Lisäksi joillakin aloilla luovien teollisuusalojen yritystoimintaa on tuettava eri mekanismeilla kuin luovien kulttuurialojen taidelähtöistä toimintaa. Kulttuurialoilla valtion lakisääteinen tai muu julkinen tuki on merkittävässä asemassa ja joillakin aloilla julkista
tukea ei perinteisesti ole ollut lainkaan tai hyvin vähän.
Tiedonkeruu, verkostot ja toimialarajojen rikkominen keskiössä
Luova vienti -kartoituksessa koottiin luovien alojen kv-toiminnan lukuja, toimintamekanismeja ja kasvun esteitä. Projektissa työmuotoina olivat verkkokyselyt, haastattelut sekä työryhmätyöskentely ja
asiantuntija-alustukset kahdessa kutsuworkshopissa, joita isännöi Finpron tiloissa johtaja Irma Patala.
Jälkimmäisessä workshpissa keskustelua luovien alojen kv-toiminnan kulmakivistä moderoi johtaja
Jukka Viitasaari Teknologiateollisuudesta. Muistiot ja muut seminaariaineistot Luova vienti -projektista
on koottu projektisivustolle (www.luovavienti.net) ja kartoituksen kooste julkaistaan myös Luovat alat
fact sheets -julkaisun erillisliitteenä.
Lisätietoja Luova vienti -projektista antavat: ohjelmajohtaja Irmeli Lamberg, Hermia Oy, 0400-883822 ja
tuottaja Ulla Lukkari, B105 Oy, 040-5563 632
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Liite 3: Kalvosarja: Luova vienti - Luovien alojen vientikartoituskooste
osana TEM:n Luovan talouden strategista hanketta
Kalvosarja myös sähköisessä muodossa osoitteessa www.luovavienti.net

Luova vienti - Luovien alojen
vientikartoituskooste osana TEM:n Luovan
talouden strategista hanketta
14.9.2011
Työryhmä: Irmeli Lamberg / Hermia, KooPee Hiltunen / Neogames,
Ulla Lukkari / B105, Kati Åberg /B105

Luovien toimialojen vientimalli ”Janamalli”(ver.1.7)
ULKOASIAINMINISTERIÖ
TOIMIALAJÄRJESTÖT
Perustunnettuuden
luonti:
1.Maabrändi
2. Suomikuva
etc.

Promootio:
-Finnfacts
-MEK
-suurlähetystöt
-kultt. ja
tiedeinstituutit

YRITYKSET ja TOIMIJAT

KVLIIKETOIMINTA

€

Toimialan
perustunnettuus

Markkinointi ja
PR

Parantunut
tunnettuus

Myynti / muu
arvonmuodostusmekanismi
KULTTUURIVIENTI ja
-VAIHTO

ELY:t
Toimialajärjestöt,
yht.työkumppanit: WDC 2012,
GHP, Tekes

Ennakointi,
lainsäädäntö,
valmistelu: OKM,
TEM, UM

Palvelut: Finpro
Toimialojen
vientijärjestöt:
mm. Favex, Musex,
Neogames, ESEK

Mekanismit

Innovaatiojärjestel
mä: OKM, TEM,
Tekes, etc.

Rahoitus

Toimijat

Luovavienti -projekti 21.6.2011, Copyright © KooPee Hiltunen / Neogames et al. ja Luovan talouden strateginen hanke työpaketti 3 / TEM
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Verkkokysely ja haastattelut
VERKKOKYSELY
(1.7.2O11-31.8.2011)

Lähetetty 33 luovan alan toimialajärjestölle ja vientiorganisaatiolle.
Vastauksia 16kpl (joista 2 osittaista)
HAASTATTELUT 30 kpl
(8.8.-8.9.2011)
Haastatellut toimialajärjestöt & muut luovan alan toimijat - 18kpl
Haastatellut julkisrahoittajat ja innovaatiojärjestelmän toimijat - 12 kpl
Alat, joita haastateltavat edustavat: Arkkitehtuuri, Animaatio, Elokuva, TV,
Kirjallisuus, Kuvataide, Mediataide, Muotoilu, Musiikki, Peliala, Tanssi
ja Museoala

c. Kati Åberg B105 Oy, Luovavienti -projekti 2011 , TEMn Luovan talouden strateginen hanke, kori 3

Luovien alojen kv-toiminta on:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

rahoitusta ulkomailta
IP-oikeuksien ja lisenssien myyntiä
kilpailuihin ja festivaaleihin osallistumista
suunnittelutyön/tuotteiden/palvelujen alihankintaa
palvelujen ja osaamisen myyntiä
välittäjäportaan toimintaa
fyysisten tuotteiden myyntiä
maabrändityötä ja osa kansallista identiteettiä
yksittäisiä ’keihäänkärkihankkeita’
kulttuuriturismia

c. Kati Åberg B105 Oy, Luovavienti -projekti 2011 , TEMn Luovan talouden strateginen hanke, kori 3
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Kansainvälisyyden ja viennin kasvuun vaikuttavia asioita

Uudet yritykset ovat born global
•

•

Irma Patala, Finpro: “Kasvu on usein pään sisällä ja nuorilla yrittäjillä on ihan erilainen
lähestymistapa sen suhteen, että koko maailma on markkina. Nyt usein lähdetään heti
kansainvälisesti liikkeelle, jolloin on vain resursseista kiinni, miten vienti lähtee liikkeelle.”
Petra Theman, Favex: “Nykyiset sukupolvet olleet koko ajan internetissä ja maailmalla – tällä
vaikutus heidän toimintaansa alalla. Intohimo on harvoin enää kansallista – suunnataan koko
maailmalle tuotannot. Ei pelkkä asennemuutos, vaan maailma näyttää erilaiselta.”

Joillain toimialoilla huono taloudellinen tilanne pakottaa hakemaan rahoitusta
ulkomailta
•

Nina Laurio, Elokuvatuottajien keskusliitto: “Rahan saanti pitkälle elokuvalle on vaikeutunut,
viimeisen 5-10 vuoden aikana niin, että on pakko hakea rahaa useammasta lähteestä, myös
ulkomailta. Samalla kun rahaa haetaan ulkomailta, elokuvat myös matkustavat ulkomaille.
Luontevista syistäkin vienti alalla on siis lisääntynyt.”

c. Kati Åberg B105 Oy, Luovavienti -projekti 2011 , TEMn Luovan talouden strateginen hanke, kori 3

Kansainvälisyyden ja viennin kasvuun vaikuttavia asioita

Vienti vetää myös kotimaista myyntiä - lisää viennin kiinnostavuutta
•

Elina Ahlbäck, Elina Ahlback Literary Agency: “Ruotsissa ja muualla maailmassa on käynyt
niin, että kun vienti on lähtenyt liikkeelle, omat kotimarkkinat ja kotimaan myynti myös
kasvoivat. Tässä on oivalluksen paikka! Tästäkin syystä kannattaisi satsata vientiin, jos
halutaan, että kirjallisuus elää ja voi hyvin.”

Tekijät itse vaativat kansainvälistä levitystä
•

Iris Schwanck, FILI: “kun kirjailijat vielä 10 vuotta sitten olivat onnellisia, jos edes jotain
myyntiä tuli, nykyään he ovat ihan eri tavalla vaativia ja tiedostavat myynnin tärkeyden
omalle uralleen ja taloudelleen.”

c. Kati Åberg B105 Oy, Luovavienti -projekti 2011 , TEMn Luovan talouden strateginen hanke, kori 3
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Lisää osaamista ja uusia työnkuvia
Alan toimijoiden ammattitaito kansainvälisen toiminnan suhteen kasvanut
selvä sanoma luovien alojen kentältä - osaamista ja kansainvälistä uskottavuutta alkaa jo olla
monilla aloilla - tilanne parantunut ja kehittyy edelleen.

Uusia välittäjäporras-tason työnkuvia syntynyt Suomeen
•

•

•

Tommi Kyyrä, Musiikkituottajat IFPI: “Ei maassamme vieläkään montaa päätoimista
manageria ole. Aika vähän on yhtyeitä, jotka pystyisivät managerin elättämään. Kuitenkin
liene totta, että kun alan toiminta globalisoituu tarvitaan lisäkäsiä – harva voi hoitaa enää
itsekseen.”
Iris Schwanck, FILI: “Kahden viime vuoden aikana markkinoille on murtautunut agentuurit,
joille erityisesti keskisuuret ja pienet kustantamot ovat ulkoistaneet kansainvälisiä
toimintojaan. Toiminta on tavattoman työvoimavaltaista – että luo henkilökohtaiset
kansainväliset verkostot, oppii tuntemaan kustantajat ja heidän makunsa – tässä on
tapahtunut iso muutos. Agenteille on ollut selvä tarve kentällä.”
Vesa Juola, ATL: “Pitäisi ehkä olla joku manageriporras / markkinointi-manageri, joka ottaisi
huolehtiakseen paikan päällä (ulkomailla) toimiston markkinoinnin, jotta toimisto saisi muuta
tunnettuutta. Tämä on elin, jota kaivattaisiin, mutta sitä ei vielä ole kentällä.”

c. Kati Åberg B105 Oy, Luovavienti -projekti 2011 , TEMn Luovan talouden strateginen hanke, kori 3
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Kv-toiminnan vahvuudet ja heikkoudet
Heikkoudet

Vahvuudet
Perustunnettuuden luomisessa:
-messut, kv-lehdistötapaamiset, haastattelut
-maabrändi ja Suomen maine maailmalla on hyvä
-muutamat tunnetut toimijat avaavat muillekin
mahdollisuuksia

Perustunnettuuden luomisessa:
-vähäiset resurssit, jotka menevät nykytason ylläpitoon,
ei kehittämiseen,
-Suomi-brändäys ei ole järjestelmällistä,

-synergia muiden toimijoiden kanssa niukkaa,

-Suomen yleiset menestystekijät auttavat alojen
tunnettuuden luonnissa

-IPR-alojen ymmärrys valtionhallinnossa on niukkaa,

Markkinoinnissa ja PR-työssä:

Markkinoinnissa ja PR-työssä:

-yhteistyö muiden toimialojen vientijärjestöjen kanssa

-vähäiset resurssit, jatkuvuus toimissa huono

-messuosallistuminen ammattimaistunut ja verkostot
parantuneet

-tukitoimet eivät kohtaa riittävästi yritysten tarpeita

-pienilläkin budjeteilla tehdään oivaltavia toimenpiteitä
Myynnissä:
-kv-tason verkostoja ja osaamista löytyy jo vaikka
resurssit niukkoja
-hittituotteiden tuoma menestys parantaa koko alan
näkyvyyttä

-Suomen tunnettuus painottuu kuolleisiin mestareihin

-saavutetun näkyvyyden jälkihoito heikkoa
-kulttuurialoilla tätä osaamista liian vähän
Myynnissä:
-myyntiosaamista ja resursseja yrityksissä on liian vähän

-pieni yrityskoko
-myyntityötä tehdään usein vain muun toimen ohella

-aloilla on muutamia menestyviä kv-yrityksiä

-myyntiyhteistyö alan sisällä vähäistä

-kysyntää suomalaisille tuotteille ja palveluille löytyy

-agentuurit vasta alkutaipaleella
-myynti aloitetaan usein liian myöhäisessä vaiheessa

(lähde: verkkokysely toimialajärjestöille (8/2011)
c. B105 Oy, Luovavienti -projekti 2011 , TEMn Luovan talouden strateginen hanke, kori 3
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Digitaalisuuden vaikutus
Luovan teollisuuden aloilla vaikuttanut paljon
•

KooPee Hiltunen, Neogames: Perinteisessä jakelumallissa ”suuruuden ekonomia” asetti
huomattavia rajoituksia sille, minkä kokoisia pelejä oli kannattavaa jaella. Digitaalinen jakelu on
poistanut tämän esteen ja digitaalinen jakelu onkin paitsi avannut uuden markkinapaikan, myös
laajentanut pelimarkkinaa pieniin ja keskikokoisiin innovatiivisiin peleihin. Samalla sen pienemmät
tuotantokustannukset ovat tarjonneet pelinkehittäjille mahdollisuuden pitää IP-oikeudet itse
kehittämäänsä tuotteeseen. Tämä puolestaan on mahdollistanut IP:n täysimääräisen
jatkohyödyntämisen.

Aloittain iloa luovan kulttuurinkin vientiin
•

Hanna Maria Anttila,AV-arkki: “Levitystoiminta on tehostunut hirveästi. Koko arkisto on vuoden
2011 loppuun mennessä digitoitu OKM:n avustuksien turvin, verkkopalvelu edistää levitystoimintaa
todella paljon, levitystoiminnassa hyödynnetään kansainvälisiä internetissä sijaitsevia jakelukoneita
festivaaleille, kaikki levitystoiminta tapahtuu digitaalisessa muodossa. Myös esityskopiot lähtevät
yhä enenevässä määrin tiedostoina FTP-palvelimilta – joka esimerkiksi on helpottanut levitystä
Pohjois-Amerikkaan ja Aasiaan, joissa aiemmin oli formaattiongelmia eurooppalaisen PALsysteemin ja sikäläisen NTSC-systeemin välillä.”

Esittävien taiteiden alalla vaikuttanut varsin vähän
•

Sanna Rekola, Tanssin tiedotuskeskus: ”Toistaiseksi digitaalisuus on vaikuttanut melko vähän. Toki
ryhmät käyttävät internettiä ja sosiaalista mediaa teosten promootioon.”

c. Kati Åberg B105 Oy, Luovavienti -projekti 2011 , TEMn Luovan talouden strateginen hanke, kori 3

Digitaalisuuden vaikutus

Suuri vaikutus

Luovat
teollisuusalat
Kulttuurivienti

Vähäinen vaikutus

Esittävät
taiteet

• Digitaalinen jakelutie tuotteille ja palveluille
• Siirtyminen arvoketjussa ylöspäin

• AV-taiteen levitys tehostunut ja markkinat
kasvaneet
• Edullisempi taide myy nettikaupassa
• Esitysten sisältö ihmisten kesken todentuvaa
• Markkinointi, viestintä, brändäys tapahtuu
osin sosiaalisen median kautta

c. Kati Åberg B105 Oy, Luovavienti -projekti 2011 , TEMn Luovan talouden strateginen hanke, kori 3
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Maabrändi – toimialan tunnettuus

Hyötyä alalle:
-esim. Kustannusala (PISA,
”Nordic Crime”), AV-ala
(”Skandic crime”),
Arkkitehtuuri, Design,
peliala
”suomalaisilla hyvä
maine”

Ei voida
hyödyntää:
- esim. Kuvataide
”Näyttelyiden
perustuminen
kansalaisuuteen
koetaan
epäkiinnostavana”

Ei juuri
merkitystä:
- esim. Musiikkiala
”Alalla ostetaan
artistia/bändiä, ei
maata”

c. Kati Åberg B105 Oy, Luovavienti -projekti 2011 , TEMn Luovan talouden strateginen hanke, kori 3
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Haastatteluissa mainittu yhteistyö kv-rahoittajien ja
innovaatiojärjestelmän toimijoiden kesken

c. Kati Åberg B105 Oy, Luovavienti -projekti 2011 , TEMn Luovan talouden strateginen hanke, kori 3

Kootut luvut: Toimialan taloudellinen merkittävyys
2010 (€)
Ala/järjestö

Lv 2010 (€)

ATL

245 milj.

Favex

230 milj.

Varmaa lukua ei ole. Sisältää vain tuotantoyhtiöt ei välittäjiä, kuten
elokuvatereita tai TV-kanavia.

9 milj.

Alan liikevaihdossa on suuria eroja vuositasolla tarkasteltuna, johtuen
isojen animaatioelokuvatuotantojen epätasaisesta jakaantumisesta eri
vuosille. Arvio alan liikevaihdosta vuonna 2011 13 milj.€

64,7 milj.
(2009)

Fyysisen + digitaalisen äänitemyynnin veroton tukkuarvo (trade value) n.
48,5 milj.€, Gramexin (tuottajat + taiteilijat) keräämät
tekijänoikeuskorvaukset n. 12,3 milj. €, josta tuottajien osuus n. 6,5
milj.€, Musiikkituottajien jäsenyhtiöiden vientitulot n. 6,6 milj.€.

Musex

1 mrd./700
milj.

1 mrd on Tilastokeskuksen luku. 700 milj. € alan oma arvio, josta yksit.
400 milj., julk. 300 milj. Huom. Luku sisältää koko arvoketjun liikevaihdon.

Neogames

105 milj.

Huom. Luku sisältää ainoastaan pelikehittäjäyritysten pelinkehitystyön
liikevaihdon. Arvio alan liikevaihdosta vuonna 2011 165 milj.€

Suomen
Kustannusyhdistys

300 milj.

Kustantajien myynti seuraavalle portaalle verottomana. Jos mukaan
otetaan kirjakauppiaiden provisio ja verot luku on n. 550 milj. €

Vrt. Fiskars Oyj:n
Garden-yksikkö

275 milj.

Oksa- ja raivaussakset sekä muut puutarhaleikkurit, kirveet, lapiot ja
lumityökalut

Finnanimation

IFPI Musiikkituottajat

Kommentit (huom. Esitetyt luvut ovat suuntaa-antavia, eivät suoraan
vertailukelpoisia eri alojen eriävien laskentaperusteiden vuoksi)

c. B105 Oy, Luovavienti -projekti 2011 , TEMn Luovan talouden strateginen hanke, kori 3

64

Kootut luvut: Toimialan taloudellinen merkittävyys ,
2010 muut luvut
Ala/järjestö

Toiminnan taloudellinen merkittävyys ja muut
mittarit

Toimijoiden määrä

Design Forum
Finland

Mitattavuuden ongelma tulee siitä, että muotoilu on aina osa
tuotteen ominaisuuksia. Sellaisen erottaminen on käytännössä
lähes mahdotonta.

Taiteilijaseura

-Taiteilijoiden teosmyynnit n. 14,5 milj. € .(Lähde: Luovat alat
10/2010)
-Taiteen vähittäiskauppaa ja taidegalleriatoimintaa harjoittavia
tahoja Suomessa 208 kpl, joiden lv oli yhteensä 22 milj.€ ja kvmyynti yht. n. 200 000 € (Lähde: Luovat alat 10/2010
Tilastokeskus v. 2006). Näin pieneen kv-myyntilukuun tulee
suhtautua varauksella ja pidempää seurantaa tarvitaan
todellisen kokoluokan selvittämiseksi.

Tanssin
tiedotuskeskus

-Esitys- ja katsojatilastot: Tanssiesitysten kokonaismäärä vuonna
2010 oli 2 625 esityskertaa, kokonaiskatsojamäärä oli 544 034.
Tästä kansainväliset esitykset: 247 esityskertaa, joissa
156 900 katsojaa. (Tanssitilastot: osana Teatteritilastoja)

Valtion tukemia tanssiteattereita 10 kpl,
lisäksi 30-34 vapaan kentän ryhmää ja
lukuisia harrastajaryhmiä

-Katsojaluvut: Puheteattereissa 2 985 430 katsojaa
-VOS-tuki: 57 teatteria, joista 10 on tanssiteattereita,
105 988 811 € (2010 Teatteritilastot )
-Kunnanavustukset: (VOS-teatterille) 64 565 772 €
-Lisäksi VOS-lainsäädännön ulkopuolella olevien teatteriryhmien
tuki: 2 772 000 €
-TINFOn toiminta-avustus 200 000 €(2011); muut tuet ja
projektirahoitus 125 000€

Vakituisen valtiontuen piirissä on 57
teatteria, joista 10 tanssiteattereita, muita
ammattimaisesti toimivia ryhmiä n. 100,
lisäksi harrastajaryhmät. Henkilötyövuosia
kaikissa VOS-teattereissa oli yhteensä 3 772
htv, josta tilapäisiä oli 1 155 htv. Rahoituslain
ulkopuoliset teatteriryhmät (tiedot saatu 55
ryhmältä): 18 teatteria, joissa 126 htv (näistä
vakinaisia 48 ja tilapäisiä 78 htv).

TINFO Teatterin
tiedotuskeskus

eos

Vuonna 2011 alalla 3.000
ammattikuvataiteilijaa. Gallerioita vuonna n.
100 (+muita taideliikkeitä n. 125).,
taidemuseoita n. 70. Kv-taiteilijoita 400500 hlöä,

c. B105 Oy, Luovavienti -projekti 2011 , TEMn Luovan talouden strateginen hanke, kori 3

Viennin määrä, osuus liikevaihdosta ja kvyritysten/toimijoiden määrä
Ala/järjestö

Viennin määrä
2010 (€)

ATL

8,7 milj.

Favex

36,1 milj.

n. 16%

100/400

Finnanimation

5,7 milj.

n. 67%

n. 56

Osuus
lv:sta %

Kv-yritykset
/toimijat
määrä
36

32,1 milj.

IFPI
Musiikkituottajat

HUOM: Musexilla tieto, että viennin markkina-arvon
tutkimukseen EI olla saatu kaikkien vientiyritysten tietoja, eli viennin arvo on ainakin
tuo 32,1 milj. €. Asiakasrekisterissämme on 296 yritystä ja
1800 suomalaista musiikin viejää ja
musiikkivientiammattilaista
Jalostusarvo eli alan tuottama
lisäarvo: arvion mukaan vähintään 90 milj.

95 milj.

n. 90%

n. 65

6,6 milj. (2009)

n. 10%

25

n. 1-2 milj.
Suomen
Taiteilijaseura

Yht.

100 yritystä, 400 muuta toimijaa, joilla kv-toimintaa

n. 296/1800

Musex

Neogames

Kommentit (huom. Esitetyt luvut ovat suuntaa-antavia,
eivät suoraan vertailukelpoisia eri alojen eriävien
laskentaperusteiden vuoksi)

10/450

Viennin arvo on noin 1 milj. € (Lähde: Luovat alat 10/2010,
alk.per. lähde. Tilastokeskus) sekä oma kv-tulokartoitus
kuvataiteilijoille (09/2011) kertoo lukujen olevan
suurempia. Gallerioista n. 10:llä merkittävämpää kvtoimintaa, kuvataiteilijoista n. 450:lla.

185,7 milj.
c. B105 Oy, Luovavienti -projekti 2011 , TEMn Luovan talouden strateginen hanke, kori 3
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Kv-toiminnan määrät, muut kuin suorat lv-luvut

Ala/järjestö

Kv-toiminnan määrä

AV-arkki

Kansainväliset tilastot vuonna 2010: Yksittäisten teosten esityskertojen määrä
ulkomailla oli 156 kertaa, kv-esityspaikat 64 kpl, maita yht. 21, joista Euroopan
maita 15.

Design Forum Finland

Tilastokeskuksen mukaan vähintään 25% Suomen viennistä on välillisesti tai
suoraan sidoksissa muotoiluun.

Suomen Kustannusyhdistys

Jäseninä n. 30 kv-toimintaa harjoittavaa yritystä.

TINFO Teatterin tiedotuskeskus

VOS-teattereiden Vierailut ulkomailla 2010 (ml. tanssiteatterit) 123 esityskertaa,
43.735 katsojaa.
Ulkomaisten vierailut Suomessa 2010: 121 esityskertaa, 32.974 myytyä lippua.
Kotimaisten näytelmien ulkom. tuotot eli IPR-tuotot: 48 ulkomaista tuotantoa
suomalaisista näytelmistä.

c. B105 Oy, Luovavienti -projekti 2011 , TEMn Luovan talouden strateginen hanke, kori 3

Olemassa olevia tilastoja:
Ala/järjestö

Aineistot

AV-arkki

Mediataiteen levitystietoja: http://www.av-arkki.fi/wpcontent/uploads/2011/09/av-arkki_vuosikertomus_2010_web.pdf

Favex

2010 vientipilotti, 2011 ”Kansainväliset rahavirrat Suomen AV-alalle
vuonna 2010”
http://www.favex.fi/index.php?id=9&news_action=view&news_id=83

Musex

Vuosittain Suomalaisen musiikkiviennin markkina-arvo 2009 -tutkimus
ja Goodwill –tutkimus: http://www.musex.fi/fi/about/
Digital Media Finland Musiikkiala 2009 -selvitys:
http://www2.siba.fi/taydennyskoulutus/pdf/musiikkiala2009.pdf

Suomen Museoliitto

Museoiden kansainvälisyysraportti. Julkaistaan
11/2011 museoliiton sivulla http://www.museoliitto.fi/

Neogames

2006, 2009, 2011 Finnish games industry studyt:
http://www.hermia.fi/neogames/tutkimukset_ja_julkaisut/

TINFO Teatterin tiedotuskeskus

Teatteritilastot, sis. mm. Kv-esitys- katsojamäärät:
http://www.tinfo.fi/site/?lan=1&page_id=21

Suomen Taiteilijaseura

Alakohtaista koontia myös Tilastokeskuksen ja muista tilastoista.
Taiteilijoiden alustava kv-tulokartoitus (tekeillä 09/2011).

c. B105 Oy, Luovavienti -projekti 2011 , TEMn Luovan talouden strateginen hanke, kori 3
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Kyselyt ja haastattelut 1.7. – 8.9.2011

•

Haastatellut toimialajärjestöt & muut luovan alan toimijat (18kpl): 8.8.-8.9.2011

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ry, toiminnanjohtaja Vesa Juola
Design Forum Finland, Mikko Kalhama, viestintäkoordinaattori Anne Veinola & project manager Sirpa Fourastie
Elina Ahlback Literary Agency, toiminnanjohtaja Elina Ahlbäck
Finnanimation ry, toiminnanjohtaja Liisa Vähäkylä
Finnish Film & Audiovisual Export FAVEX ry, toiminnanjohtaja Petra Theman
Finnish Literature Exchange FILI, johtaja Iris Schwanck
Music Export Finland Musex, toiminnanjohtaja Paulina Ahokas
Musiikkituottajat IFPI, apulaisjohtaja Tommi Kyyrä
Suomalaisen mediataiteen levityskeskus AV-arkki, toiminnanjohtaja Hanna Maria Anttila
Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus FIMIC, toiminnanjohtaja Jutta Jaakkola
Suomen Elokuvasäätiö SES, kulttuuriviennin päällikkö / pitkät elokuvat Jaana Puskala
Suomen elokuvatuottajien keskusliitto SEK, toiminnanjohtaja Nina Laurio
Suomen Kustannusyhdistys ry, johtaja Sakari Laiho
Suomen museoliitto, pääsihteeri Anja-Tuulikki Huovinen & museoasiainsihteeri Marja-Liisa Pohjanvirta
Suomen pelialan keskus Neogames, johtaja KooPee Hiltunen
Suomen taiteilijaseura, toiminnanjohtaja Petra Havu
Tanssin tiedotuskeskus, toiminnanjohtaja Sanna Rekola
Yleisradio Oy, YLE myynnin päällikkö Tuija Snellman & sopimusneuvottelija Maija Hupli
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Haastattelut 8.8. – 8.9.2011

•

Haastatellut julkisrahoittajat ja innovaatiojärjestelmän toimijat (12kpl)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK, pääsihteeri Juha Samola
Esittävän säveltaiteen edistämiskeskus ESEK, pääsihteeri Leena Hirvonen
Finnvera Oyj, liiketoimintajohtaja Annamarja Paloheimo
Finpro, toimialajohtaja Irma Patala
Luovat Säveltaiteen Edistämissäätiö LUSES, asiamies Jutta Jaakkola
Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM, neuvotteleva virkamies Kimmo Aulake
Suomen Elokuvasäätiö SES, kulttuuriviennin päällikkö, pitkät elokuvat, Jaana Puskala
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra, johtaja, liiketoiminnan kehitys, Jari Pasanen
Suomen Teollisuussijoitus Oy, sijoitusjohtaja Jussi Hattula
Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes, toimialajohtaja Risto Setälä, luovien alojen asiantuntija Merja Salonen
& teknologia-asiantuntija Mari Isbom
Työ- ja elinkeinoministeriö TEM, ylitarkastaja Petra Tarjanne
Uudenmaan ELY-keskus, projektipäällikkö Seppo Röpelinen

•
•
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Tämä Luova vienti -projektiraportti on erillisliite Fact Sheets
Luovat alat 2010 -julkaisuun. Raportti on osa työ- ja elinkeinoministeriön Luovan talouden strategista hanketta, koria 3.
Tähän raporttiin on koottu projektissa tarkasteltujen toimialojen osalta keskeiset löydökset luovien alojen ulkomaille
suuntautuvan liiketoiminnan sekä kulttuuriviennin sisällöstä, taloudellisesta merkittävyydestä, toimintamekanismeista
ja rahoituksesta. Luova vienti -projekti on jatkoa muille Luovan talouden strategisen hankkeen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamille toimialatiedon koontiprojekteille:
Fact Sheets Luovat alat 2010, Luova raha 2011 sekä Toimialan
arvonmääritys, pilottina Tanssin toimiala 2011.
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