
SUOMEN LUOVIEN 
ALOJEN KEHITYS



• Kulttuuri- ja luovat alat määritellään tilastoinnissa eurooppalaisen 
toimialaluokituksen avulla

• Eurostatin yleiseurooppalainen kulttuuritoimialojen määritelmä
(s. 121)

• Kansallisilla toimijoilla lisäksi omia määritelmään mm. Suomessa, 
Ruotsissa ja Isossa-Britanniassa

• Peliala jää suurimmaksi osin kulttuuri- ja luovien alojen määritelmien 
ulkopuolelle. Se luetaan sen sijaan kuuluvaksi tietokoneohjelmoinnin 
toimialalle.

• Ulkomaankauppaa tarkastellaan lisäksi kauppatavaroiden ja –palvelujen 
luoteen näkökulmasta: Eurostatilla omat määritelmänsä ”luoville” 
tavaroille ja palveluille (luvut 4-5).

Luovien alojen 
määrittelystä 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-GQ-18-011
https://www.stat.fi/til/klt/2016/01/klt_2016_01_2017-10-13_laa_001_fi.html
https://tillvaxtverket.se/statistik/kulturella-och-kreativa-naringar/kreametern---statistik/kulturella-och-kreativa-yrken.html
https://www.gov.uk/government/publications/dcms-sectors-economic-estimates-methodology
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-GQ-18-011
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Luovien alojen osuus kansantaloudesta 2015

Suomessa luovien alojen 
osuus koko taloudesta 
Pohjoismaiden pienin

Lähde: Eurostat
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* Suomen, Ruotsin ja Iso-Britannian tiedot 2010-2016. Lähteet: Eurostat, Tilastokeskus, Tillväxtverket, DCMS

Suomessa luovat alat 
jäljessä Ruotsin ja 
koko EU:n luovien alojen 
kasvuvauhdista

Luovien alojen arvonlisäyksen yhdistetty vuosikasvu 2010-2015
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Ruotsissa luovat alat 
kasvaneet selvästi 
Suomea rivakammin

Luovien alojen arvonlisäys 2010-2016, 2010=100



Ruotsi: 
288 €/asukas

Suomi:
206 €/asukas

Kulttuurin julkiset kulutusmenot 2016. Lähteet: Tilastokeskus, Myndigheten för kulturanalys

Ruotsin julkinen 
sektori tukee luovia aloja 
huomattavasti Suomea 
avokätisemmin



• Luovien alojen viennin kasvu huomattavasti yrityssektorin keskiarvoa 
rivakampaa 

• Yrityskannan rakennemuutos: luovien alojen työllisyys pysytellyt 
lähes ennallaan, mutta yritysten määrä kasvanut 15000:lla 

• Uusista yrityksistä 90% yksityisiä elinkeinonharjoittajia 
(freelancerit, konsultit jne.)

• Yritysten määrän kasvu koventaa osaltaan kilpailua luovilla aloilla

• Digitalisaatiolla vaikutusta luovien alojen tuotantomenetelmiin ja 
jakelukanaviin

Ruotsissa luovat alat 
kasvaneet yli 10% 
kuudessa vuodessa
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Luovien tavaroiden ja palveluiden viennin osuus 
kaikesta tavara- ja palveluviennistä 2017

Suomella paljon saatavaa 
luovien tavaroiden ja 
palvelujen viennissä 
– jos alaan investoidaan

Lähde: Eurostat
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Iso-Britannia: 
Yli 50% kasvu 
7 vuodessa

Lähde: DCMS (Britannian kulttuuri-, media- ja urheiluministeriö)



• 2013 käyttöön otetut, televisiotuotannoille suunnatut verohelpotukset 
kasvattaneet tuotantoa 1,5 mrd. punnalla 2017 mennessä, minkä lisäksi 
alalle virtasi ulkomaisia sijoituksia miljardin punnan edestä vuonna 2017

• 80 miljoonan punnan julkinen investointi luoville aloille innovaation 
tukemiseksi yritysten ja yliopistojen välisiä kumppanuuksia tukemalla

• Vuonna 2017 lisäksi 500 miljoonan punnan teknologiainvestointi mm. 
tekoälyyn, 5G-verkkoihin ja kuitulaajakaistaan sekä 33 miljoonan punnan 
investointi immersiivisiin teknologioihin kuten virtuaali- ja lisättyyn 
todellisuuteen 

• Luovien alojen koko arvonlisäyksellä mitattuna kasvoi vuosina 2010-2017 
lähes kaksinkertaisella vauhdilla koko talouteen verrattuna

• Alan työllisyys kasvoi kolmanneksella, palveluvienti 84%

Mitä 
Iso-Britanniassa 
on tehty oikein?
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Lähteet: Tilastokeskus, Tulli

Suomen luovien 
palvelujen viennissä 
selvää kasvua, osuus 
kaikesta viennistä 
edelleen mitätön



Kiri Ruotsin kasvutasolle lisäisi luovien alojen 
kokoa jopa miljardilla eurolla 2025 mennessä

Lähteet: Tilastokeskus, laskelmat: Anssi Heinonen / Tilastokeskus
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Iso-Britannian kasvulukemiin yltäminen kasvattaisi 
Suomen luovien alojen kokoa kolmanneksella 
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Luova ala tuottaa takaisin moninkertaisesti

Kulttuuritapahtumat: 
moninkerroin tuottoja

•Yksin Provinssirockin
festivaalikävijöiden
kokonaiskulutuksen tulo on 
Seinäjoen alueelle yli 11 
miljoonaa euroa vuosittain

Elokuvatuotannot 
tuovat euroja

•Pelkät AV-tuotantojen suorat 
tulot Lapille olivat vuonna 
2018 yli 2 miljoonaa euroa 

•Tuotantojen 
kerrannaisvaikutukset ovat 
matkailuun, horeca-alaan ja 
mielukuvaan vähintään 
kolminkertaiset.

Kukoistava luova ala 
kiihdyttää markkinoille 
vientiä muilla aloilla

•Ruotsin tietoiset panostuksen 
luovan alan arvoketjuun ovat 
vaikuttaneet myös 
markkinointi- ja myyntialan 
osaamisen sekä suorien 
tuottojen kasvuun



• Suomi on jäänyt pahasti jälkeen luovan alan kasvussa verrokkimaihin nähden

• Britannian ja erityisesti Ruotsin esimerkki osoittaa, että investoimalla alan 
toimintaedellytyksiin ja fasilitoimalla ekosysteemien syntyä kasvua voidaan 
nopeuttaa

• Maltillisellakin investoinnilla on Suomen luovalle alalle suuri vaikutus.

• Luovien alojen ehdotus tulevalle hallitukselle on Creative Business Finland –
järjestelmän luominen 

Yhteenveto


