Luovat alat

Tulevaisuuden osaamisalueet

Luovien alojen määrittely ei ole yksiselitteistä. Hieman yksin
kertaistettuna luoviin aloihin kuuluvat alat, joissa pääpainopis
te on kulttuurissa, taiteessa, musiikissa, käsitöissä tai muussa
selkeästi tietynlaista luovuutta ja luovaa osaamista vaativissa
aloissa sekä liikunnassa.
Luoviin aloihin määritellään kuuluvaksi mm. seuraavat ala
toimialat:
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•
•

animaatiotuotanto
arkkitehtipalvelut
elokuva- ja tv-tuotanto
kuvataide ja taidegalleriat
käsityö
liikunta- ja elämyspalvelut
mainonta ja markkinointiviestintä
muotoilupalvelut
musiikki ja ohjelmapalvelut
peliala
radio- ja äänituotanto
taide- ja antiikkikauppa
tanssi ja teatteri
viestintäala.

Luovilla aloilla työskentelevien henkilöiden ammattinimikkeitä
on useita kymmeniä. Ala on niin laaja, että kattavaa listaa on
lähes mahdoton laatia. Luovuutta voivat hyödyntää työssään
ja liiketoiminnassaan myös muut toimialat. Luovat alat ovat lä
heisessä yhteydessä mm. hyvinvointi- ja matkailualoihin sekä
laitteiden valmistukseen.

Toimialan yleisnäkymät
Luovien alojen kehitys on ollut nopeaa ja ne nähdään Suo
messa tärkeänä tulevaisuuden alana. Koulutustason nousun,
vapaa-ajan lisääntymisen ja monipuolistumisen, elämykselli
syyden sekä ostovoiman kasvun seurauksena luovien alojen
palveluja käytetään yhä enemmän ja alan työpaikat lisääntyvät.

Tulevaisuudessa nähdään myös mahdollisuuksia viedä luovan
alan tuotteita ja palveluja.
Luovien alojen arvostus kasvaa, ja eri toimialojen osaajia tul
laan tarvitsemaan tulevaisuudessa. Esimerkiksi käsi- ja taide
teollisuuden työntekijöiden määrä kasvaa korjausrakentamisen
kasvun myötä. Kaakkois-Suomessa on panostettu erityisesti
pelialan koulutukseen ja kehitykseen. Tulevaisuudessa luovilla
aloilla tarvitaan yhä enemmän yrittäjälähtöisiä ammattilaisia, ja
mukana myös muiden alojen kuten hyvinvointialan kehittämi
sessä.

Työllisyysnäkymät
Ala on kasvava mutta suhdanneherkkä. Työllistyminen riippuu
paljolti omista osaamisalueista ja henkilökohtaisista verkos
toista. Taloudellisen taantuman väistyessä luovan alan toiminta
tulee levittäytymään myös uusille aloille ja se löytää uusia asi
akkaita. Luovan alan yritystoiminta myös leviää entistä laajem
malle koko maahan. Samalla kuitenkin pääkaupunkiseudun ja
muiden kasvukeskusten merkitys alalla kasvaa. On hyvin to
dennäköistä, että erikoistuminen lisääntyy myös luovilla alalla.
Lähtökohtaisesti useat luovan alan yritykset ovat heti perusta
misestaan asti kansainvälisillä markkinoilla. Näin ollen kilpailu
on kovaa, ja vain harvat yritykset pystyvät juurruttamaan ase
mansa pitkäksi aikaa. Yritykset ovat usein pieniä, eikä vahvoja
toimialarakenteita ole. Verkostomaisten toimintamallien kautta
syntyy joustavaa kasvua sekä kykyä sopeutua muutoksiin.
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eri toimialojen osaamisalueiden yhdistelmät
palvelujen tuotteistaminen, yhteistyömuotojen etsiminen
myynti- ja markkinointiosaaminen
yrittäjyysosaaminen
digiosaaminen
konservointi
taiteiden soveltava käyttö ja erityspedagogiikka
puuarkkitehtuuri
matkailijoille suunnatut kulttuuripalvelut
peliteollisuus
tapahtumatuotanto
kulttuurivienti
datajournalismi ja tiedon visualisointi
laadukkaat käsityöt liitettyinä matkailuun.

Tulevaisuuden kehityspiirteitä
• Vastuullisten tuotteiden, palveluiden ja materiaalien käyttö
• Luovien alojen ja muiden alojen (terveydenhuolto, opetus,
turvallisuus, vapaa-aika, tuotanto, palvelut ja kuluttajatuot
teet) nivoutuminen
• Tuotteiden ja palvelujen elämyksellisyys kasvaa
• Verkostomaisten ja kestävien liike- ja toimintamallien lisään
tyminen
• Yhteissuunnittelu (co-creation) lisääntyy, kun digitaalinen
ympäristö mahdollistaa laajojen ryhmien osallistumisen
• kestävän kehityksen ja luontoarvojen korostuminen
• digitalisoituminen.

Lisätietoja
www.ammattinetti.fi
www.luovamo.fi
www.uniarts.fi
www.danceinfo.fi

