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Vuonna 2020 Kaakkois
Suomessa hyödynnetään
edistyksellisesti ja tuloksellisesti
luovan talouden mahdollisuuksia
monialaisissa
yhteistyöverkostoissa.

Innovaatiot, eri toimialojen yritystoiminta, julkinen sektori ja kolmannen sektorin toimijat sekä luovat
alat muodostavat kokonaisuuden, jonka avulla syntyy uutta yrittäjyyttä, työllisyyttä ja hyvinvointia
Kaakkois-Suomen alueelle.
Kaakkois-Suomen luovien alojen strategiset painopisteet ja toimintaohjelma 2014–2018
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Vuosille 2014–2018 valitut kehittämisen painopisteet:
1. Luovien alojen toimijoiden liiketoiminta
osaamisen kehittäminen
• Keinoina muun muassa koulutus, benchmarking, shadowing, mallioppiminen, osuuskuntayrittäminen, mentorointi

• Ehkäistään nurkkakuntaisuutta; osoitetaan
viestinnällä myös yhteistyöhalua ja -kykyä
muiden alueiden kanssa.

• Räätälöityä koulutusta/valmennusta liiketoimintaosaamisessa, ajanhallinnassa, ansaintalogiikan kehittämisessä

• Sallitaan myös epäonnistuminen, korostetaan
kokemuksista saadun tiedon arvoa ja rohkaistaan yrittämään.

• Yrittäjäkoulutusta/valmennusta ja kursseja
esimerkiksi hinnoittelusta ja markkinoinnista.

• Kehitetään omaa asennetta ja haetaan tietoa
muista sektoreista ja toimijoista sekä muiden
tilanteista, verkotutaan ennakkoluulottomasti.

2. Monialaisten toimijaryhmien aktivointi
innovaatioiden ja palvelujen kehittämiseksi
• Käyttäjälähtöisyyden ja avoimen innovaatiotoiminnan menetelmien soveltamista lisätään.
• Muotoilun, taiteen ja liike-elämän yhteisprojekteja suunnitellaan ja toteutetaan koordinoidusti, ohjatusti ja tuetaan toiminnallisesti.
• Kutsutaan omiin ryhmiin ennakkoluulottomasti
eri toimijoita. Julkisten instituutioiden, yritysten
sekä yksittäisten taiteilijoiden ja muiden ammatinharjoittajien lisäksi verkostoihin kuuluvat
puoliammattilaiset järjestöt ja harrastajavoimin
toimivat yhdistykset.

• Haetaan eri toimialojen synergiaa esim.
kehittämällä luovan alan keskuksia.
• Tehostetaan ja edistetään yhteistyötä ja verkostotoimintaa, välitetään ideoita.
• Maakuntien liitot ja kehitysyhtiöt ovat keskeisessä asemassa.
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3. Positiivisen viestinnän ja rohkaisun
lisääminen

• Luovien alan arvostusta nostetaan kaikin
mahdollisin keinoin, arvostuksen nostaminen
lähtee yrittäjistä itsestään.

Luovan talouden tekijät KaakkoisSuomessa

Oppilaitokset kaikilla tasoilla

Positiivinen viestintä, julkisuus ja tiedottaminen

Markkinointi
myynti

Taiteilijat,
tekijät,
osaajat

Luovat
keskukset

Instituutiot,
laitokset,
kolmas
sektori

Verkostot

Yrittäjät

Yritykset

Yhteisöt

Luova
talous,
uusi
yritystoiminta

Tuotekehitys
tutkimus

Rahoitus
hankkeistus

Taiteenja tieteentekijöiden
TEpalvelut
Yritysneuvontapalvelut:
ELYkeskus
TEtoimisto
Cursor
Kehy
Kinno
Wirma
Pro Agria

Osaaminen, koulutus, tutkimus
Tarvitaan kaikilla tasoilla ja kaikissa vaiheissa
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Kaakkois-Suomen luovat alat ja niiden sisältämät alat on
luokiteltu tässä asiakirjassa seuraavasti:
Digitaalinen teollisuus ja viestintä
•
•
•
•
•
•
•

animaatiotuotanto
elokuva- ja tv-tuotanto
peliala
radio- ja äänituotanto
mainonta- ja markkinointiviestintä
viestintäala
kustannusala

Laadukkaat tilat ja ympäristöt
•
•
•
•

arkkitehtuurisuunnittelu
sisustussuunnittelu
restaurointiala
ympäristö- ja miljöösuunnittelu

Elämystuotanto ja esittävät taiteet
•
•
•
•
•
•
•

musiikki, konserttitoiminta
ohjelmapalvelut
tapahtumatuotantopalvelut
tanssi ja teatteri
liikunta- ja elämyspalvelut
kuvataide ja taidegalleriat
taide- ja antiikkikauppa

Innovatiivinen design
•
•
•
•

muotoilu ja -palvelut
stylistipalvelut
käsi- ja taideteollisuus
kivi, puu
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