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Jakelussa mainituille

Luovan talouden tiekartan ohjausryhmän asettamiskirje

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö ovat päättäneet asettaa luovan
talouden tiekartan toimeenpanon ohjausryhmän.

Toimikausi
1.9.2020 – 30.4.2023

Tausta
Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmassa on useita luoviin aloihin suoraan tai
epäsuorasti liittyviä toimenpiteitä. Niitä ovat mm. Creative Business Finlandin
perustaminen, luovien alojen palvelukokonaisuuden käynnistäminen, kansallisen
aineettomien oikeuksien strategian luominen sekä viennin ja kansainvälisen kasvun
ohjelma 2030, yrittäjyysstrategia ja kestävän kasvun strategia. Toimenpiteillä edistetään
hallituksen tavoitteita sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävän kehityksen
yhteiskunnan luomisesta vuoteen 2030 mennessä ja työllisyysasteen nostamiseen ja työn
tuottavuuden vahvistumiseen perustuvasta kestävästä talouskasvusta.
Hallitusohjelmassa todetaan, että työn murros ja digitalisaatio vaikuttavat siten, että
työpaikkoja häviää, mutta samalla syntyy uusia, tuottavampia toimialoja, yrityksiä ja
työtehtäviä. Muutoksen mahdollisuuksia on tuettava kaikin keinoin edistämällä osaamista,
uusiutumista, uuden teknologian käyttöä ja uusien ideoiden leviämistä. Hallitus pyrkii
vauhdittamaan toimialojen kasvuhakuisuutta ja tulevaisuuden haasteisiin vastaavaa
rohkeaa uudistumista.
Luovat alat ovat digitalisaation ja työn murroksen eturintamassa, mutta niiden potentiaalia
ei ole Suomessa toistaiseksi saatu hyödynnettyä täysimääräisesti. Tätä osoittaa mm. se,
että niiden osuus koko talouden arvonlisäyksestä oli suurimmillaan yli kymmenen vuotta
sitten (3,6% vuosina 2008 ja 2009). Osuus oli pienimmillään vain 3,1% vuonna 2013 ja se
oli noussut vuonna 2017 3,4 prosenttiin. Tämä on selvästi muita Pohjoismaita vähemmän
ja alle EU-keskiarvon (7%).
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Nykyistä selvästi aktiivisempi monialaisen yhteistyön ja luovan osaamisen hyödyntäminen
muilla toimialoilla lisäisi suurella todennäköisyydellä koko talouden tuottavuutta ja edistäisi
hallitusohjelman tavoitteita uusiutumisesta, uusien ideoiden leviämisestä ja kestävästä
talouskasvusta. Määrätietoinen luovien alojen ja luovan osaamisen edistäminen tuleekin
huomioida viennin ja kansainvälisen kasvun ohjelmassa, yrittäjyysstrategiassa ja kestävän
kasvun strategiassa.

Tavoitteet
Työ- ja elinkeinoministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö ovat laatineet luovan talouden
tiekartan. Sen valmistelu aloitettiin syksyllä 2019 yhdessä luovien alojen laajan sidosryhmäja toimijakentän kanssa. Tiekartta valmistui toukokuussa 2020. Tiekartan tavoitteena on,
että hallitusohjelman luovia aloja koskevat tavoitteet toteutuvat ja että luovien alojen panos
kestävään talouskasvuun saadaan täysimääräisesti käyttöön ja ohjausryhmän työn
tavoitteena on tämän varmistaminen.

Tehtävät
Ohjausryhmän tehtävänä on:







ohjata ja seurata tiekartan toimenpiteiden ja niiden muodostamien kokonaisuuksien
etenemistä ja toteutusta;
tarvittaessa priorisoida toimenpiteiden toteutusta;
arvioida tiekartan toimenpiteiden vaikuttavuutta sekä mahdollisten
lisätoimenpiteiden tarvetta;
varmistaa tiekartan toimenpiteiden ja muiden relevanttien hallitusohjelmahankkeiden
välinen koordinaatio ja synergia;
edistää tiekartan toimeenpanoon osallistuvien ministeriöiden ja virastojen sekä
niiden ja sidosryhmien välistä koordinaatiota ja yhteistyötä toimenpiteiden
tehokkuuden ja vaikuttavuuden varmistamiseksi;
seurata ja tuoda asiantuntijanäkemystä Creative Business Finland –rahoituksen
käyttöön Business Finlandin valtuuksien mahdollistamissa puitteissa.

Organisointi
Opetus- ja kulttuuriministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö kutsuvat luovan talouden tiekartan
toimeenpanon ohjausryhmän puheenjohtajaksi kansanedustaja Hanna Kosonen ja
varapuheenjohtajaksi ylijohtaja Ilona Lundström.
Ministeriöt nimeävät ohjausryhmään seuraavat jäsenet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

OKM / Ylijohtaja Riitta Kaivosoja
OKM / Neuvotteleva virkamies Kimmo Aulake
TEM / Teollisuusneuvos Sampsa Nissinen
TEM / Neuvotteleva virkamies Petra Tarjanne
Business Finland / Johtaja Teija Lahti-Nuuttila
Business Tampere / Ohjelmajohtaja Ilkka Rahkonen
Lahti / Kaupunginjohtaja Pekka Timonen
Itä-Suomen ELY / Rahoitusjohtaja Timo Ollila
Xamk / Innovaatiojohtaja Petteri Ikonen
Aalto Yliopisto / Professori Anna Valtonen
Music Finland / Johtaja Kaisa Rönkkö
Apfi ry / Johtaja Teemu Kalliala
Ilari Kuittinen, toimitusjohtaja Housemarque Oy
Risto Lähdesmäki, toimitusjohtaja Idean Oy

Ohjausryhmän sihteerinä toimii Kenneth Nyholm, Business Finland
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Ohjausryhmä voi kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita sekä asettaa alatyöryhmiä
ohjaustehtävänsä hoitamiseksi.

Kustannukset ja rahoitus
Ohjausryhmään osallistumisesta ei makseta palkkioita.

Jakelu

Elinkeinoministeri

Mika Lintilä

Kulttuuri- ja tiedeministeri

Annika Saarikko

Ohjausryhmän jäsenet

