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Eduskunnan suurelle valiokunnalle

Esitys: Luovien alojen ja kulttuurin edistäminen EU-puheenjohtajuuskauden agendalle
Luovat alat ovat merkittävä työllisyyden ja kasvun lähde. Aineeton pääoma– luovuus, osaaminen ja
tekijänoikeus – on uusi vahva tuotannontekijä. Lisääntyvä osa investoinneista kohdistuu aineettomaan
pääomaan. Siitä on tullut merkittävä kasvun ja tuottavuuden ajuri.
Luovien alojen osuus Suomen bruttokansantuotteesta on suurempi kuin esimerkiksi elektroniikkateollisuuden, paperiteollisuuden tai ravintola- ja majoitustoiminnan. Lisäksi luovat alat ovat työllistäneet
enimmillään 107 000 henkilöä.
Luovien alojen BKT-osuus (ns. kulttuurin satelliittitilinpidon mukaisesti) oli vuonna 2015 2,9 prosenttia
ja osuus työllisistä 3,5 prosenttia. Tämän lisäksi luoviin aloihin kuuluvaksi voidaan laskea vielä pelialan
tuottama 0,6 %BKT:stä, jonka Tilastokeskus kirjaa tietokoneohjelmoinnin toimialalle. Kun pelit lasketaan mukaan, puhutaan noin 3,5 prosentista myös BKT:n osalta.
Luovilla aloilla on Suomessa suuri kasvupotentiaali. Esimerkiksi Ruotsissa niiden BKT-osuus on 5,8 prosenttia ja Iso-Britanniassa 5,2 prosenttia. Suomessa on siis varaa kasvuun.
Suomen luovien alojen haasteina ovat pieni kotimarkkina ja siitä pitkälti johtuva pääomapula, joka hidastaa kansainvälistymis- ja vientimahdollisuuksia. Kasvun vauhdittamiseksi tulee kehittää mm. alan
tuotantokannustin- ja edistämistoimintaa, arvonlisäverokohtelua sekä turvata reilut markkinaolosuhteet digimarkkinoille mm YouTuben kaltaisten alustapalvelujen suhteen. Kotimaisten sisältöjen näkökulmasta myös valtionyhtiö Yleisradion toimilla on merkittävä rooli.
Luovien alojen mahdollisuuksiin pitää tarttua. Kyse on sekä suomalaisesta työstä, ihmisten hyvinvoinnista ja elämänlaadusta, että kotimaisen kulttuurin ja sisältöalan menestyksestä. Nostetaan luovat alat
Suomessa kasvun veturiksi.
Suomen tulee profiloitua EU-puheenjohtajuuskaudellaan luovan talouden edelläkävijäksi ja edistäjäksi. On edistettävä EU-laajuisia investointeja luovaan talouteen sekä nostettava esille luovan ja digitaalisen talouden teemoja EU:n kauppasuhteissa.
Suomen on nostettava luovien alojen ja kulttuurin edistäminen EU-puheenjohtajuuskauden yhdeksi
kärkiteemaksi.
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LUOVAN TYÖN TEKIJÄT JA YRITTÄJÄT | LYHTY Luovan alan Lyhty -yhteistyöprojektin jäsenet ovat
• Audiovisual Producers Finland – APFI ry • Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys Gramex ry• Forum Artis - Taiteilijajärjestöjen yhteistyöjärjestö • Kirjallisuuden tekijänoikeusjärjestö Sanasto ry • Kopiosto ry •Musiikkituottajat – IFPI Finland ry • Suomen elokuvatoimistojen
liitto ry • Suomen Musiikintekijät ry • Suomen Musiikkikustantajat ry • Suomen Muusikkojen Liitto ry
• Suomen Säveltäjät ry • Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry •Tekijänoikeuden tiedotus- ja
valvontakeskus TTVK ry • Visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusyhdistys Kuvasto ry.

