
Luovan talouden tietopohja
Ajankohtaisia luovien alojen selvityksiä ja tietoja. 

Tietopohjaa päivitetään säännöllisesti.

Toukokuu 2021



Luovaa osaamista -hankkeet (1/3)

Culture Tourism for City Breakers:

• Näkökulmia kulttuurimatkailuun – blogikokoelma (2020)
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/343188/2020%20TAITO%2053%20N%c3%a4k%c3%b6kulmia%20kulttuurimatkailuun.pdf?
sequence=2&isAllowed=y

Taide Käyttöön – Ratkaisumalleja taiteen yhdistämiseksi rakentamiseen:

• Selvitys: taide on investointi (2020)
https://www.ornamo.fi/app/uploads/2020/09/Taide_ka%CC%88ytto%CC%88o%CC%88n_5.pdf

• Matkalla julkisen taiteen asiantuntijaksi – näin kehität palveluliiketoimintaasi (2020)
https://static1.squarespace.com/static/5bc0a0277046803759886b3c/t/5ec37810a0d6fc3f2b331fd9/1589868571007/taide_kayttoon_tyoki
rja.pdf

• Rakennetun Omaisuuden Tila (2019)
https://www.ril.fi/media/2019/roti/roti_2019_raportti.pdf

Creve 2.0:

• Luovien alojen nykytila, näkymät ja kasvupotentiaali – Hankkeen tuloksia ja visioita
https://aaltodoc.aalto.fi/bitstream/handle/123456789/97640/isbn9789526401140.pdf?sequence=1&isAllowed=y

VIRTU:

• Sote- ja luovien alojen yhteistyöstä kertova verkkojulkaisu, aiheina pelillisyys ja pelillistäminen
https://virtu.turkuamk.fi/arkisto/index.html

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/343188/2020 TAITO 53 N%c3%a4k%c3%b6kulmia kulttuurimatkailuun.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://www.ornamo.fi/app/uploads/2020/09/Taide_ka%CC%88ytto%CC%88o%CC%88n_5.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5bc0a0277046803759886b3c/t/5ec37810a0d6fc3f2b331fd9/1589868571007/taide_kayttoon_tyokirja.pdf
https://www.ril.fi/media/2019/roti/roti_2019_raportti.pdf
https://aaltodoc.aalto.fi/bitstream/handle/123456789/97640/isbn9789526401140.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://virtu.turkuamk.fi/arkisto/index.html


Luovaa osaamista -hankkeet (2/3)

Creathon:

• Käsikirja teknologian ja kulttuurin rajapintatoiminnan fasilitointiin
https://www.theseus.fi/handle/10024/160566

• Teknologian ja kulttuurin rajapintatoiminnan mallit, verkostot ja menetelmät
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/343279/2020%20TAITO%2054%20Teknologian%20ja%20kulttuurin%20rajapintatoiminna
n%20mallit%2c%20verkostot%20ja%20menetelm%c3%a4t.pdf?sequence=5&isAllowed=y

• OIVA Inno-kortit
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/337799/2020%20OIVA%2020%20InnoKortit.pdf?sequence=2&isAllowed=y

IRM-TOOL:

• Loppujulkaisu (2019): Luovaa osaamista merenkulun teollisuuteen (“maritime industry”)
https://indd.adobe.com/view/41453fe4-221a-490d-b33b-b7ba3a450cb2

• Innovaatiotyökalu
http://www.innovationtool.fi/

City Drivers:

• Loppujulkaisu (2019)
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/227906/Laurea%20Julkaisut%20119.pdf?sequence=5&isAllowed=y

https://www.theseus.fi/handle/10024/160566
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/343279/2020 TAITO 54 Teknologian ja kulttuurin rajapintatoiminnan mallit, verkostot ja menetelm%c3%a4t.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/337799/2020 OIVA 20 InnoKortit.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://indd.adobe.com/view/41453fe4-221a-490d-b33b-b7ba3a450cb2
http://www.innovationtool.fi/
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/227906/Laurea Julkaisut 119.pdf?sequence=5&isAllowed=y


Luovaa osaamista -hankkeet (3/3)

Tarinat peliin:

• Matkalla museo- ja pelialojen yhteistyöhön (2019)
https://www.museoliitto.fi/doc/Tarinat-peliin-matkalla-museo--ja-pelialojen-yhteistyohon.pdf

HYPE:

• Rajat ylittävä hyötypelikoulutus
https://drive.google.com/drive/folders/1lZLauMY340yvtMbbY6MfQPIsUXQ2wq_u

Design or die:

• Luovasta osaamisesta uutta arvoa ja kilpailukykyä (2018) 
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/159264/LAMK_2018_46.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Kortteeri:

• Luovan osaamisen kokeiluja kaupunkitilassa
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/267139/2019_B_20_SAMK_Kortteeri_Luovan_osaamisen_kokeiluja_kaupunkitilassa.pdf?s
equence=1&isAllowed=y

Licence Up:

• Luovaa IPR-bisnestä
https://turkubusinessregion.com/wp-content/uploads/2019/09/Luovaa-IPR-bisnest%C3%A4.pdf

https://www.museoliitto.fi/doc/Tarinat-peliin-matkalla-museo--ja-pelialojen-yhteistyohon.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1lZLauMY340yvtMbbY6MfQPIsUXQ2wq_u
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/159264/LAMK_2018_46.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/267139/2019_B_20_SAMK_Kortteeri_Luovan_osaamisen_kokeiluja_kaupunkitilassa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://turkubusinessregion.com/wp-content/uploads/2019/09/Luovaa-IPR-bisnest%C3%A4.pdf


Muut hankkeet

DISCE-hanke:

• European Policy Brief - managing creative economies as cultural ecosystems
https://disce.eu/wp-content/uploads/2020/07/DISCE-Policy-Brief-1.pdf

• Creative workforce in Europe, statistics report
https://disce.eu/wp-content/uploads/2020/05/DISCE-Report-D3.2.b.pdf

• Creative Higher Education in Europe, report
https://disce.eu/wp-content/uploads/2020/05/DISCE-Report-D3.2.b.pdf

• Re-thinking Inclusive and Sustainable Growth for the Creative Economy: A Literature Review
https://disce.eu/wp-content/uploads/2020/01/DISCE-Report-D5.2.pdf

• Measuring Creative Economies: Existing Models & The DISCE Approach
https://disce.eu/wp-content/uploads/2019/12/DISCE-Report-D2.1.pdf

Hyvinvoinnin Välitystoimisto:

• Välikäsiä vai välittämistä. Soveltavan taiteen välitystoimintaa suunnittelemassa (2018)
https://hyvinvoinnin-valitystoimisto.humak.fi//wp-content/uploads/sites/19/2018/04/hvvt-valikasia-vai-valittamista-netti.pdf

• Soveltavan taiteen palvelumuotoilu (2018)
https://indd.adobe.com/view/c8851b28-1b5f-4073-8fb1-4343fb01df25

https://disce.eu/wp-content/uploads/2020/07/DISCE-Policy-Brief-1.pdf
https://disce.eu/wp-content/uploads/2020/05/DISCE-Report-D3.2.b.pdf
https://disce.eu/wp-content/uploads/2020/05/DISCE-Report-D3.2.b.pdf
https://disce.eu/wp-content/uploads/2020/01/DISCE-Report-D5.2.pdf
https://disce.eu/wp-content/uploads/2019/12/DISCE-Report-D2.1.pdf
https://hyvinvoinnin-valitystoimisto.humak.fi/wp-content/uploads/sites/19/2018/04/hvvt-valikasia-vai-valittamista-netti.pdf
https://indd.adobe.com/view/c8851b28-1b5f-4073-8fb1-4343fb01df25


Maakunnalliset kulttuuristrategiat

• Etelä-Pohjanmaan Liitto 2019-2025 kulttuuristrategia
https://epliitto.fi/wp-content/uploads/2020/12/Kulttuuristrategia_2019-2025_S.pdf

• Luova Pohjois-Savo, Luovien alojen kasvu ja yhteistoiminta Pohjois-Savossa
https://luovaveto.savonia.fi/wp-content/uploads/2021/03/Raportti_Luova_pohjoissavo.pdf

• Kymenlaakson rahaston kulttuuristrategia (2020)
https://skr.fi/serve/kymenlaakson-kulttuuritoimijat-raportti-johtopaatokset

• Kymenlaakso, Luovan talouden osaaminen Kymenlaakson RIS-alojen kasvun kiihdyttäjänä - Loppuraportti 
(2020)
https://www.xamk.fi/wp-
content/uploads/2020/11/luovan_talouden_osaaminen_aiko_loppuraportti_xamk21082020.pdf

• Keski-Suomi: CREADIS3 - CREADIS3 – Älykkäät luovat alueet, selvitys (2020) 
https://keskisuomi.fi/wp-content/uploads/sites/3/2020/09/Central-Finland-action-plan.pdf

https://epliitto.fi/wp-content/uploads/2020/12/Kulttuuristrategia_2019-2025_S.pdf
https://luovaveto.savonia.fi/wp-content/uploads/2021/03/Raportti_Luova_pohjoissavo.pdf
https://skr.fi/serve/kymenlaakson-kulttuuritoimijat-raportti-johtopaatokset
https://www.xamk.fi/wp-content/uploads/2020/11/luovan_talouden_osaaminen_aiko_loppuraportti_xamk21082020.pdf
https://keskisuomi.fi/wp-content/uploads/sites/3/2020/09/Central-Finland-action-plan.pdf


Ministeriöt (1/2)

TEM:

• Arvoa synnyttävän liiketoiminnan lähteillä. TEM oppaat ja muut julkaisut, 4/2018
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160649/TEM_oppaat_4_2018_Arvoa_synnyt_liiketoim_lahteilla_12032018.pdf

• Luovan talouden tiekartta. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, 48/2020
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-568-3

OKM:

• Luova talous ja aineettoman arvon luominen kasvun kärjiksi: Luovat alat Suomen talouden ja työllisyyden vahvistajina -työryhmän raportti (2017)
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79725/Luova%20talous%20ja%20aineettomat%20arvot_FINAL.pdf

• Kulttuuri ja luova talous yhteiskunnan rakentajina Afrikassa — Kohti Afrikan unionin ja Euroopan unionin ihmislähtöisen kumppanuuden vahvistamista 
(2020)
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162592/OKM_33.pdf

• Taiteen ja kulttuurin toimialan tilasto- ja tietoperusta: Nykytila ja kehittämisehdotukset (2020)
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162052/OKM_2020_13.pdf?sequence=1&isAllowed=y

• Taide ja kulttuuri osana alueiden kehitystä - näkymä vuoteen 2025
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160801/OKM_20_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y

• Taide, kulttuuri ja moninainen Suomi: Kulttuuripolitiikka, maahanmuuttajat ja kulttuurisen moninaisuuden edistäminen -työryhmän loppuraportti 
(2021)
https://minedu.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-263-872-4

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160649/TEM_oppaat_4_2018_Arvoa_synnyt_liiketoim_lahteilla_12032018.pdf
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-568-3
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79725/Luova talous ja aineettomat arvot_FINAL.pdf
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162592/OKM_33.pdf
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162052/OKM_2020_13.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160801/OKM_20_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://minedu.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-263-872-4


Ministeriöt (2/2)

STM:

• Kulttuuri ja taide hyvinvoinnin edistäjinä sosiaali- ja terveydenhuollossa, työelämässä ja koulutuksessa (2019)
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161547/Rap_34_2019_Kulttuuri%20ja%20taide%20hyvinvoinnin%20edistajina.
pdf

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta: 

• Suomen luovan talouden ekosysteemien tila ja kehittämistarpeet, CreaEco
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-599-0

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161547/Rap_34_2019_Kulttuuri ja taide hyvinvoinnin edistajina.pdf
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-599-0


Luovan talouden tiekartta

Creative Business Finland:
https://mediabank.businessfinland.fi/l/FPSW2HdQQz9p

• An Exploration in Market Shaping for the Finnish Creative Industries
https://mediabank.businessfinland.fi/l/FPSW2HdQQz9p/f/-Sdm

• Finnish Audiovisual Roadmap
https://mediabank.businessfinland.fi/l/FPSW2HdQQz9p/f/MzHH

• Tapahtumateollisuuden toimialaselvitys
https://mediabank.businessfinland.fi/l/FPSW2HdQQz9p/f/_BFg

https://mediabank.businessfinland.fi/l/FPSW2HdQQz9p
https://mediabank.businessfinland.fi/l/FPSW2HdQQz9p/f/-Sdm
https://mediabank.businessfinland.fi/l/FPSW2HdQQz9p/f/MzHH
https://mediabank.businessfinland.fi/l/FPSW2HdQQz9p/f/_BFg


Cupore

• Taiteilijoiden työ ja toimeentulon muodot, Taiteen ja kulttuurin barometri 2019
https://www.cupore.fi/images/tiedostot/2020/taiteen_ja_kulttuurin_barometri_2019.pdf

• Taiteilijoiden ja taiteen liikkuvuus (2019)
https://www.cupore.fi/images/tiedostot/2019/taiteilijoiden_ja_taiteen_liikkuvuus._taiteen_ja_kulttuurin_barometri_2018._v_09.pdf

• Selvitys Taiteen edistämiskeskuksen liikkuvuusapurahoista: tavoitteet, jakautuminen, hallinnointi ja kehittämistarpeet
https://www.cupore.fi/images/tiedostot/tyopaperit/final_tyopaperi_cupore-liikkuu-1.pdf

• Mahdollisesti kulttuuria? Valtion kulttuurirahoitus Suomessa vuonna 2019 (2021)
https://www.cupore.fi/images/tiedostot/2021/cuporen_tyopapereita_13_mahdollisesti_kulttuuria.pdf

• Taide, kulttuuri ja hyvinvointi (2019)
https://www.cupore.fi/images/tiedostot/2019/karkihankeraportti_final.pdf

• Hallitusohjelman kulttuurin kärkihankkeen arviointi: Prosenttitaiteen periaatteen laajentaminen yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon 
kanssa (2019)
https://www.cupore.fi/images/tiedostot/2019/karkihankeraportti_final.pdf

• Suomen taide- ja taiteilijapolitiikka 2019
https://www.cupore.fi/fi/julkaisut/cuporen-julkaisut/suomen-taide-ja-taiteilijapolitiikka-2019

• Taidepolitiikan kepit ja porkkanat: Taiteen edistämiskeskuksen toiminta-avustukset taiteenalojen yhteisöille 2013‒2019. (2020)
https://www.cupore.fi/fi/julkaisut/cuporen-julkaisut/taidepolitiikan-kepit-ja-porkkanat

• Taide- ja kulttuurilaitokset osana Jyväskylän kehitystä ja hyvinvointia. (2019)
https://www.cupore.fi/images/tiedostot/2019/cupore_taide_ja_kulttuurilaitokset_osana_jyvaskylan_kehitysta_ja_hyvinvointia_valmis.pdf

https://www.cupore.fi/images/tiedostot/2020/taiteen_ja_kulttuurin_barometri_2019.pdf
https://www.cupore.fi/images/tiedostot/2019/taiteilijoiden_ja_taiteen_liikkuvuus._taiteen_ja_kulttuurin_barometri_2018._v_09.pdf
https://www.cupore.fi/images/tiedostot/tyopaperit/final_tyopaperi_cupore-liikkuu-1.pdf
https://www.cupore.fi/images/tiedostot/2021/cuporen_tyopapereita_13_mahdollisesti_kulttuuria.pdf
https://www.cupore.fi/images/tiedostot/2019/karkihankeraportti_final.pdf
https://www.cupore.fi/images/tiedostot/2019/karkihankeraportti_final.pdf
https://www.cupore.fi/fi/julkaisut/cuporen-julkaisut/suomen-taide-ja-taiteilijapolitiikka-2019
https://www.cupore.fi/fi/julkaisut/cuporen-julkaisut/taidepolitiikan-kepit-ja-porkkanat
https://www.cupore.fi/images/tiedostot/2019/cupore_taide_ja_kulttuurilaitokset_osana_jyvaskylan_kehitysta_ja_hyvinvointia_valmis.pdf


Taike

• Taidetta! Kulttuurihyvinvoinnin käsikirja (2020)
https://www.taike.fi/documents/10921/1332027/Kulttuurihyvinvoinnin+k%C3%A4sikirja/00390626-4ee5-c833-3a72-28f388ce5781

• Taidetoiminnan vaikutusten taloudellinen arviointi työyhteisöissä (2018)
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/137430/978-952-261-851-
1_taidetoiminnanvaikuttaloud_taike.pdf?sequence=1&isAllowed=y

• Taide ja kulttuuri vaikuttavat hyvinvointiin – tiedosta toimintaan (2019)
https://storage.googleapis.com/turku-amk/2019/06/taidejakulttuurivaikuttavathyvinvointiin_.pdf

• Taidetoiminta talouden tukijana sosiaali- ja terveyssektorilla: Koonti taiteen talousvaikutuksista sotessa (2019)
https://storage.googleapis.com/turku-amk/2019/11/taide_talous_pia_houni_taike_raportti_web.pdf?fbclid=IwAR29XC-shCxEoIO5H165OV-
jkEpt6KuH3Bl1I6PYKzV1VWH4Qp60mjrWEyI

• Taiteen käytön ja hyvinvoinnin kehittämisohjelman 2015-2019 loppuraportti (2020)
https://www.taike.fi/documents/10921/1314969/Taiteen+k%C3%A4yt%C3%B6n+ja+hyvinvoinnin+kehitt%C3%A4misohjelman+2015-
2019+-loppuraportti/054cbc48-53c6-60fb-1750-9d572b6355ea

• Taide monialaisissa konteksteissa – polkuja yhteistyön rakentumiseen (2021)
https://www.taike.fi/documents/1213845/0/Taide_monialaisissa_konteksteissa_Polkuja_yhteistyo%CC%88n_rakentumiseen.pdf/aadc4e5c-
e9a7-1113-7168-9b1107410531?fbclid=IwAR1ZsiMGdA8-hIpS-PIqzXE1ecHqfOPhHFQP3JJi-b4fHh_VkXjJX2kRc2A

https://www.taike.fi/documents/10921/1332027/Kulttuurihyvinvoinnin+k%C3%A4sikirja/00390626-4ee5-c833-3a72-28f388ce5781
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/137430/978-952-261-851-1_taidetoiminnanvaikuttaloud_taike.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://storage.googleapis.com/turku-amk/2019/06/taidejakulttuurivaikuttavathyvinvointiin_.pdf
https://storage.googleapis.com/turku-amk/2019/11/taide_talous_pia_houni_taike_raportti_web.pdf?fbclid=IwAR29XC-shCxEoIO5H165OV-jkEpt6KuH3Bl1I6PYKzV1VWH4Qp60mjrWEyI
https://www.taike.fi/documents/10921/1314969/Taiteen+k%C3%A4yt%C3%B6n+ja+hyvinvoinnin+kehitt%C3%A4misohjelman+2015-2019+-loppuraportti/054cbc48-53c6-60fb-1750-9d572b6355ea
https://www.taike.fi/documents/1213845/0/Taide_monialaisissa_konteksteissa_Polkuja_yhteistyo%CC%88n_rakentumiseen.pdf/aadc4e5c-e9a7-1113-7168-9b1107410531?fbclid=IwAR1ZsiMGdA8-hIpS-PIqzXE1ecHqfOPhHFQP3JJi-b4fHh_VkXjJX2kRc2A


Tilastokeskus

• Kulttuurityövoima Suomessa 2019. Helsinki: Tilastokeskus
http://www.stat.fi/til/klt/2019/01/klt_2019_01_2020-06-10_tie_001_fi.html

• Kulttuurin satelliittitilinpito 2020
https://www.stat.fi/til/klts/index.html

http://www.stat.fi/til/klt/2019/01/klt_2019_01_2020-06-10_tie_001_fi.html
https://www.stat.fi/til/klts/index.html


Väitöstyöt

• Omaehtoinen elokuvatuottaminen kulttuurituotantona ja osallistumisen muotona mediakulttuurissa: Jetta 
Huttunen
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8101-3

• Innovation Capabilities, Design and Cutting Edge : Innovative Growth in the 21st Century: Carita Eklund
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-476-873-3

• The Cycle of Creative Resources - The creative process and creative well-being from the perspective of picturebook
illustrators: Laura Valojärvi
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-64-0312-0

• When skillful participation becomes design : making clothes together: Anja-Lisa Hirscher
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-8926-3

• Housing Design for All? The challenges of ageing in urban planning and housing design – The case of Helsinki: Ira 
Verma
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-8623-1

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8101-3
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-476-873-3
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-64-0312-0
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-8926-3
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-8623-1


Korkeakoulut

• Suomen tulevaisuuden kasvu- ja liiketoimintapotentiaalit. Teknologiakehitys ja innovaatioiden uudenlaiset käyttömahdollisuudet 
kuluttajille ja liiketoiminnalle (2021) 
https://www.utupub.fi/bitstream/handle/10024/151307/Tutu-e-julkaisuja_2-2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y

• Robotit työvälineeksi hyvinvointipalveluissa: innovaatioiden sujuttamisen opas
https://lutpub.lut.fi/bitstream/handle/10024/162373/LUT%20Robotit%20ty%c3%b6v%c3%a4lineeksi%20hyvinvointipalveluissa-
%20innovaatioiden%20sujuttamisen%20opas%20%281%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y

• The viewpoints on art-based work : Art-based methods in social, youth, health, and therapeutic work (XAMK 2018)
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/154801/Xamk%20-%20The%20viewpoints%20on%20art-based%20work%20-
web.pdf?sequence=4&isAllowed=y

• TÄYTYY -hanke - Ikääntyneiden asuin- ja palveluympäristö, arviointiesimerkkeinä Lapinjärvi ja Savitaipale (Arkkitehtuuri, 2019)
https://aaltodoc.aalto.fi/bitstream/handle/123456789/36444/isbn9789526084060.pdf?sequence=1&isAllowed=y

• Action! -hanke (Aalto), kyselyraportti täydennyskoulutustarpeista ja tasa-arvon toteutumisesta av-alalla
https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/47033

• Intohimona yrittäjyys: TKI-hankkeet yrittäjyyden edistäjinä (XAMK 2020)
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/349575/URNISBN9789523442757.pdf?sequence=2&isAllowed=y

• Ja sitten saapui korona - Kulttuurituotanto uuden ajan kynnyksellä (Humak 2020) 
https://www.humak.fi/wp-content/uploads/2020/05/ja-sitten-saapui-korona-pekka-vartiainen-2020.pdf

• Helsingin malli: taidetta ja osallisuutta lähiöihin (Humak 2020) 
https://www.humak.fi/wp-content/uploads/2020/08/helsingin-malli-lindholm-ja-pa%CC%88ivio%CC%88-
ha%CC%88ka%CC%88mies.pdf

https://www.utupub.fi/bitstream/handle/10024/151307/Tutu-e-julkaisuja_2-2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://lutpub.lut.fi/bitstream/handle/10024/162373/LUT Robotit ty%c3%b6v%c3%a4lineeksi hyvinvointipalveluissa- innovaatioiden sujuttamisen opas (1).pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/154801/Xamk - The viewpoints on art-based work -web.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://aaltodoc.aalto.fi/bitstream/handle/123456789/36444/isbn9789526084060.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/47033
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/349575/URNISBN9789523442757.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://www.humak.fi/wp-content/uploads/2020/05/ja-sitten-saapui-korona-pekka-vartiainen-2020.pdf
https://www.humak.fi/wp-content/uploads/2020/08/helsingin-malli-lindholm-ja-pa%CC%88ivio%CC%88-ha%CC%88ka%CC%88mies.pdf


Kv-raportit ja tutkimus (1/3)

The Northern Dimension Partnership on Culture:
https://www.ndpculture.org/projects-co-financed-by-the-eu/cross-sectoral-cooperation-and-innovation-within-creative-and-cultural-
industries

• Collaboration and Innovation in the Northern Dimension Countries (2021) 
https://ndpccrossinno.eu/wp-content/uploads/2021/02/Final-study_EN.pdf

• Cross-Sectoral Innovation Initiatives - Three Priority Areas in Northern European Countries (2020)
https://www.ndpculture.org/media/W1siZiIsIjIwMjEvMDEvMDcvOHl6Nm5xemViZl9BTV9RdWFydGVybHlfRGVjZW1iZXIyMDIwX1Bl
dHlhX2ZpbmFsLnBkZiJdXQ/AM_Quarterly_December2020_Petya_final.pdf?sha=e92e4b3beb23b9c5

• Hearing and Dancing? How can the Cultural and Creative Industries engage with ‘Traditional Industries’ to mutual benefit (2020)
https://www.ndpculture.org/media/W1siZiIsIjIwMjEvMDEvMDcvOW03YXI0bzFqZl9Qb2xpY3lfQnJpZWZfMl9FTi5wZGYiXV0/Policy-
Brief_2_EN.pdf?sha=10076c3044551e40

• CCI Connectivity and Cross-sectoral Innovation - Creating the Relationships (2020)
https://www.ndpculture.org/media/W1siZiIsIjIwMjAvMDgvMTgvM2hucHFkdnp4Z19Qb2xpY3lfQnJpZWZfMV9FTi5wZGYiXV0/Polic
y-Brief_1_EN.pdf?sha=1ef6b8a6e2d7047f

• Getting Better? CCIs engaging with Well-being and Health: building inclusive communities and resilient societies (2020)
https://www.ndpculture.org/media/W1siZiIsIjIwMjEvMDEvMDcvOWM0djZpamZmY19Qb2xpY3lfQnJpZWZfM19FTi5wZGYiXV0/Poli
cy-Brief_3_EN.pdf?sha=cff859f490f77d10

• Serious Games and Gamification (2020)
https://www.ndpculture.org/media/W1siZiIsIjIwMjEvMDMvMTcvNGMyNTYxbGRjZF9Qb2xpY3lfQnJpZWZfNF9FTi5wZGYiXV0/Polic
y-Brief_4_EN.pdf?sha=cbddfd6e52409d70

https://www.ndpculture.org/projects-co-financed-by-the-eu/cross-sectoral-cooperation-and-innovation-within-creative-and-cultural-industries
https://ndpccrossinno.eu/wp-content/uploads/2021/02/Final-study_EN.pdf
https://www.ndpculture.org/media/W1siZiIsIjIwMjEvMDEvMDcvOHl6Nm5xemViZl9BTV9RdWFydGVybHlfRGVjZW1iZXIyMDIwX1BldHlhX2ZpbmFsLnBkZiJdXQ/AM_Quarterly_December2020_Petya_final.pdf?sha=e92e4b3beb23b9c5
https://www.ndpculture.org/media/W1siZiIsIjIwMjEvMDEvMDcvOW03YXI0bzFqZl9Qb2xpY3lfQnJpZWZfMl9FTi5wZGYiXV0/Policy-Brief_2_EN.pdf?sha=10076c3044551e40
https://www.ndpculture.org/media/W1siZiIsIjIwMjAvMDgvMTgvM2hucHFkdnp4Z19Qb2xpY3lfQnJpZWZfMV9FTi5wZGYiXV0/Policy-Brief_1_EN.pdf?sha=1ef6b8a6e2d7047f
https://www.ndpculture.org/media/W1siZiIsIjIwMjEvMDEvMDcvOWM0djZpamZmY19Qb2xpY3lfQnJpZWZfM19FTi5wZGYiXV0/Policy-Brief_3_EN.pdf?sha=cff859f490f77d10
https://www.ndpculture.org/media/W1siZiIsIjIwMjEvMDMvMTcvNGMyNTYxbGRjZF9Qb2xpY3lfQnJpZWZfNF9FTi5wZGYiXV0/Policy-Brief_4_EN.pdf?sha=cbddfd6e52409d70


Kv-raportit ja tutkimus (2/3)

FLIP:

• Guiding Resilient Financing Systems For The Ccs (2020) 
http://creativeflip.creativehubs.net/Layouted_AMANN_Creative_FLIP_WP1_Covid19_report_final_June_2020.pdf

• CCS Ecosystems Flipping The Odds
http://creativeflip.creativehubs.net/FINAL_EAC_19_213_CCis-2019-Brochure.pdf

Policy and Evidence Centre, Nesta:

• Research
https://www.pec.ac.uk/

Creative Industries Council UK:

• Resources, Facts and Figures
https://www.thecreativeindustries.co.uk/facts-figures

Creative England:

• Policy and research
https://www.creativeengland.co.uk/policy-research/

http://creativeflip.creativehubs.net/Layouted_AMANN_Creative_FLIP_WP1_Covid19_report_final_June_2020.pdf
http://creativeflip.creativehubs.net/FINAL_EAC_19_213_CCis-2019-Brochure.pdf
https://www.pec.ac.uk/
https://www.thecreativeindustries.co.uk/facts-figures
https://www.creativeengland.co.uk/policy-research/


Kv-raportit ja tutkimus (3/3)

Oxford Brookes University:

• Research
https://www.brookes.ac.uk/research/creative-industries-research-and-innovation/

CLICK NL:

• Knowledge
https://www.clicknl.nl/en/the-creative-industries/knowledge-in-the-creative-industries/

Academia.edu:

• Creative Industries
https://www.academia.edu/Documents/in/Creative_Industries

https://www.brookes.ac.uk/research/creative-industries-research-and-innovation/
https://www.clicknl.nl/en/the-creative-industries/knowledge-in-the-creative-industries/
https://www.academia.edu/Documents/in/Creative_Industries


Esittävät taiteet ja elämyspalvelut - musiikki, teatteri, sirkus, tanssi, 
tapahtumat ja elämykset, museot (1/2)

Music Finland, musiikin vientijärjestö:

• Musiikkialan barometri 2019
https://musicfinland.fi/fi/tutkimukset/musiikkialan-barometri-2019

• Katsaus biisiviennin alati muuttuvaan ekosysteemiin (2020)
https://musicfinland.fi/fi/tutkimukset/katsaus-biisiviennin-alati-muovautuvaan-ekosysteemiin

• Mitä ovat musiikkialan arvoverkot? (2020) 
https://musicfinland.fi/fi/tutkimukset/mitae-ovat-musiikkialan-arvoverkot

• Suomen musiikkialan talous ja vienti 2019
https://musicfinland.fi/fi/tutkimukset/suomen-musiikkialan-talous-ja-vienti-2019

• Vapaan kentän visionäärit, osa 1 - Toimintatuista arvokynnyksen ylittämiseen (2020)
https://musicfinland.fi/fi/tutkimukset/vapaan-kent%C3%A4n-vision%C3%A4%C3%A4rit-osa-1-
toimintatuista-arvokynnyksen-ylitt%C3%A4miseen

• Vapaan kentän visionäärit, osa 2 - Kansainvälistyminen, verkostoituminen ja digitaalisuuden nousu (2020) 
https://musicfinland.fi/fi/tutkimukset/vapaan-kent%C3%A4n-vision%C3%A4%C3%A4rit-osa2-
kansainvalistyminen-verkostoituminen-digitaalisuuden-nousu

• OKM:n kyselyn tulokset kertovat freelancereiden ahdingosta (2021)
https://musicfinland.fi/fi/tutkimukset/tuore-kysely-kertoo-freelancereiden-ahdingosta

https://musicfinland.fi/fi/tutkimukset/musiikkialan-barometri-2019
https://musicfinland.fi/fi/tutkimukset/katsaus-biisiviennin-alati-muovautuvaan-ekosysteemiin
https://musicfinland.fi/fi/tutkimukset/mitae-ovat-musiikkialan-arvoverkot
https://musicfinland.fi/fi/tutkimukset/suomen-musiikkialan-talous-ja-vienti-2019
https://musicfinland.fi/fi/tutkimukset/vapaan-kent%C3%A4n-vision%C3%A4%C3%A4rit-osa-1-toimintatuista-arvokynnyksen-ylitt%C3%A4miseen
https://musicfinland.fi/fi/tutkimukset/vapaan-kent%C3%A4n-vision%C3%A4%C3%A4rit-osa2-kansainvalistyminen-verkostoituminen-digitaalisuuden-nousu
https://musicfinland.fi/fi/tutkimukset/tuore-kysely-kertoo-freelancereiden-ahdingosta


Esittävät taiteet ja elämyspalvelut - musiikki, teatteri, sirkus, tanssi, 
tapahtumat ja elämykset, museot (2/2)

Suomen Musiikintekijät:
www.musiikintekijat.fi

• Eurooppaa jälleenrakentamassa Kulttuuriin ja luovuuteen perustuva talous ennen ja jälkeen koronan Yhteenveto 
2021 https://www.teosto.fi/app/uploads/2021/01/26084931/eurooppaa-jalleenrakentamassa-kulttuuri-ja-luova-
talous-ey-tutkimus-1-2021.pdf

Tapahtumateollisuus:

• Tapahtumateollisuuden toimialaraportti 2020, osa 1
https://www.tapahtumateollisuus.fi/wp-content/uploads/2020/07/Tapahtumateollisuuden-toimialaraportti-2020-
osa-1.pdf

• Tapahtumateollisuuden toimialaraportti 2020, osa 2
https://research.utu.fi/converis/portal/Publication/51262554?lang=fi_FI

Museoliitto:
www.museoliitto.fi

• Kinanen, Pauliina (toim.): Tarinat peliin – Matkalla museo- ja pelialojen yhteistyöhön (2019)
https://www.museoliitto.fi/doc/Tarinat-peliin-matkalla-museo--ja-pelialojen-yhteistyohon.pdf

http://www.musiikintekijat.fi/
https://www.teosto.fi/app/uploads/2021/01/26084931/eurooppaa-jalleenrakentamassa-kulttuuri-ja-luova-talous-ey-tutkimus-1-2021.pdf
https://www.tapahtumateollisuus.fi/wp-content/uploads/2020/07/Tapahtumateollisuuden-toimialaraportti-2020-osa-1.pdf
https://research.utu.fi/converis/portal/Publication/51262554?lang=fi_FI
http://www.museoliitto.fi/
https://www.museoliitto.fi/doc/Tarinat-peliin-matkalla-museo--ja-pelialojen-yhteistyohon.pdf


Audiovisuaalinen tuotanto (tv, elokuva, pelit)

APFI, Audiovisual Producers Finland:

• Nordic Mission Possible-An Assessment of Covid-19’s Impact on the Nordic Audiovisual Industry and the Effectiveness of Government and Industry Measures
https://cdn.nordiskfilmogtvfond.com/assets/press/Nordic-Mission-Possible-March-2021.pdf

Suomen elokuvasäätiö:

• Sinnikkyys ja rakkaus liikkuvaan kuvaan: Elokuva-alalle 2005–2019 valmistuneiden työllistyminen
https://www.ses.fi/wp-content/uploads/2020/10/sinnikkyys_ja_rakkaus_liikkuvaan_kuvaan_raportti.pdf

• Selvitys elokuvatuotantoihin kohdistuvien julkisten tukien vaikutuksista (OKM 2018) 
https://www.ses.fi/wp-content/uploads/2020/10/Selvitys_elokuvatuotantoihin_kohdistuvien_julkisten_tukien_vaikutuksista.pdf

• Elokuvavuosi 2019 (kokoaa yksiin kansiin vuosittain tilastot elokuvasäätiön tuen jakamisesta, kotimaisen elokuvan tuotannosta ja tasa-arvosta, elokuvien levityksestä ja 
katsojamääristä sekä kansainvälisestä menestyksestä.) 
https://www.ses.fi/wp-content/uploads/2020/11/Elokuvavuosi-Facts-Figures-2019.pdf

• Suomen Elokuvasäätiön strategia 2018 – 2023
https://www.ses.fi/wp-content/uploads/2021/02/SES-strategia-2018-2023.pdf

Neogames:
www.neogames.fi

• Nuorten työllistyminen pelialalle SELVITYS: Pelialan koulutuksesta vuosina 2016-2019 valmistuneiden tai opintonsa keskeyttäneiden työllistyminen työllistyminen
https://neogames.fi/wp-content/uploads/2020/09/TyollistyminenPelialalla.pdf

• Pelialan politiikkasuositukset vuosille 2019 – 2024
http://www.neogames.fi/wp-content/uploads/2018/11/Pelialan-politiikkasuositukset-vuosille-2019-2024.pdf

• The Game Industry of Finland, report (2018)
http://www.neogames.fi/wp-content/uploads/2019/04/FGIR-2018-Report.pdf

https://cdn.nordiskfilmogtvfond.com/assets/press/Nordic-Mission-Possible-March-2021.pdf
https://www.ses.fi/wp-content/uploads/2020/10/sinnikkyys_ja_rakkaus_liikkuvaan_kuvaan_raportti.pdf
https://www.ses.fi/wp-content/uploads/2020/10/Selvitys_elokuvatuotantoihin_kohdistuvien_julkisten_tukien_vaikutuksista.pdf
https://www.ses.fi/wp-content/uploads/2020/11/Elokuvavuosi-Facts-Figures-2019.pdf
https://www.ses.fi/wp-content/uploads/2021/02/SES-strategia-2018-2023.pdf
http://www.neogames.fi/
https://neogames.fi/wp-content/uploads/2020/09/TyollistyminenPelialalla.pdf
http://www.neogames.fi/wp-content/uploads/2018/11/Pelialan-politiikkasuositukset-vuosille-2019-2024.pdf
http://www.neogames.fi/wp-content/uploads/2019/04/FGIR-2018-Report.pdf


Muotoilu ja visuaaliset alat (muotoilu, graafinen 
suunnittelu, kuvitus, kuvataiteet, valokuva)
Design Forum Finland (muotoilun käytön edistäminen yritysten strategisella tasolla):
www.designforum.fi

• The Nordic Report 03 (esittelee kaksitoista ajankohtaista ilmiötä, muun muassa siirtymän lIneaarisesta taloudesta kiertotalouteen, idean jätteettömästä yhteiskunnasta ja 
näkymiä kuljetuksen ja ruoantuotannon tulevaisuuteen. Kirjaan on haastateltu Pohjoismaiden nimekkäimpiä kestävän tuotannon ja kulutuksen asiantuntijoita.
https://www.designforum.fi/artikkeli/the-nordic-report-03/

• Kierrolla kärkeen - Suomen tiekartta kiertotalouteen 2016-2025
https://media.sitra.fi/2017/02/23204535/Selvityksia117.pdf

Ornamo (muotoilualan asiantuntijajärjestö):
www.ornamo.fi

• Muotoilualan työmarkkinaselvitys 2021
https://www.ornamo.fi/fi/tutkimus/muotoilu-ja-taidealan-tyomarkkinatutkimus/

• Muotoilualan suhdannekatsaus 2020
https://www.ornamo.fi/fi/tutkimus/muotoilualan-suhdannekatsaus/

• Helpompi, Luovempi Hankinta (2019) 
https://www.ornamo.fi/app/uploads/2019/05/Helpompi-luovempi-hankinta-2020.pdf

Grafia:
www.grafia.fi

• Tekijäfoorumin kannanotto 2020 (Luovan alan tekijöitä edustava Tekijäfoorumi korostaa implementointivaiheessa olevan DSM-direktiivin (EU:n tekijänoikeusdirektiivi 2019/790) 
tärkeyttä tekijöille ja esittäville taiteilijoille. Direktiivin 3 luvun artikloiden 18–23 tarkoituksena on parantaa tekijöiden ja esittävien taiteilijoiden asemaa.)
https://grafia.studio.crasman.fi/file/dl/i/GgBqiQ/YS9KJI9fctA8zaXe1-hENg/Tekijafoorumi_DSM-
direktiiviedellyttaahuomattaviaparannuksiatekijoidenjaesittavientaiteilijoidenasemaan.pdf

http://www.designforum.fi/
https://www.designforum.fi/artikkeli/the-nordic-report-03/
https://media.sitra.fi/2017/02/23204535/Selvityksia117.pdf
http://www.ornamo.fi/
https://www.ornamo.fi/fi/tutkimus/muotoilu-ja-taidealan-tyomarkkinatutkimus/
https://www.ornamo.fi/fi/tutkimus/muotoilualan-suhdannekatsaus/
https://www.ornamo.fi/app/uploads/2019/05/Helpompi-luovempi-hankinta-2020.pdf
http://www.grafia.fi/
https://grafia.studio.crasman.fi/file/dl/i/GgBqiQ/YS9KJI9fctA8zaXe1-hENg/Tekijafoorumi_DSM-direktiiviedellyttaahuomattaviaparannuksiatekijoidenjaesittavientaiteilijoidenasemaan.pdf


Kirjallisuus ja viestintä (kirjallisuus ja 
kustannus, markkinointi, viestintä)
FILI (kirjallisuuden vientijärjestö):
www.fili.fi

• Suomalaisen kirjallisuusviennin arvo 2019 –selvitys
https://fili.fi/wp-content/uploads/2020/09/Kirjallisuusviennin-arvo-2019_FINAL.pdf

Suomen kustannusyhdistys:
www.kustantajat.fi

• Kustannusalan vuositilasto 2020
http://tilastointi.kustantajat.fi/PublicReporting2/Report.aspx

Suomen tietokirjailijat:
www.suomentietokirjailijat.fi

• Rajatonta tietoa – eli miten viedä suomalaista tietokirjallisuutta ulkomaille Urpu Strellman (2020, kirja)
https://www.suomentietokirjailijat.fi/media/julkaisut/rajatonta-tietoa-final.pdf

Suomen journalistiliitto:

• Suomen journalistiliiton freelancestrategia 2019
https://journalistiliitto.fi/wp-content/uploads/2019/10/valtuuston-hyv%C3%A4ksym%C3%A4-freestrategia-2019.pdf

http://www.fili.fi/
https://fili.fi/wp-content/uploads/2020/09/Kirjallisuusviennin-arvo-2019_FINAL.pdf
http://www.kustantajat.fi/
http://tilastointi.kustantajat.fi/PublicReporting2/Report.aspx
http://www.suomentietokirjailijat.fi/
https://www.suomentietokirjailijat.fi/media/julkaisut/rajatonta-tietoa-final.pdf
https://journalistiliitto.fi/wp-content/uploads/2019/10/valtuuston-hyv%C3%A4ksym%C3%A4-freestrategia-2019.pdf


Muoti, tekstiili ja lifestyle

Aalto EE:

• How to Stimulate Growth in the Fashion and Lifestyle Industry - A Finnish Perspective
https://www.aaltoee.com/aalto-leaders-insight/2019/download-how-to-stimulate-growth-in-the-fashion-and-
lifestyle-industry-a-finnish-perspective-report

Suomen Tekstiili ja Muoti:

• Julkaisut ja tilastot
https://www.stjm.fi/julkaisut-ja-tilastot/julkaisut/

FINIX, Aalto:

• Communicating actionable sustainability information to consumers: The Shades of Green instrument for fashion
https://finix.aalto.fi/wp-content/uploads/2021/04/Turunen-Halme-JCP-2021-Communicating-actionable-
sustainability-information-to-consumers_-The-Shades-of-Green-instrument-for-fashion.pdf

• Repairing fashion cultures; from disposable to repairable
https://res.mdpi.com/bookfiles/edition/1246/article/3024/Repairing_Fashion_Cultures_From_Disposable_to_Rep
airable.pdf?v=1610711606#toolbar=0&scrollbar=1&navpanes=0&zoom=80

https://www.aaltoee.com/aalto-leaders-insight/2019/download-how-to-stimulate-growth-in-the-fashion-and-lifestyle-industry-a-finnish-perspective-report
https://www.stjm.fi/julkaisut-ja-tilastot/julkaisut/
https://finix.aalto.fi/wp-content/uploads/2021/04/Turunen-Halme-JCP-2021-Communicating-actionable-sustainability-information-to-consumers_-The-Shades-of-Green-instrument-for-fashion.pdf
https://res.mdpi.com/bookfiles/edition/1246/article/3024/Repairing_Fashion_Cultures_From_Disposable_to_Repairable.pdf?v=1610711606#toolbar=0&scrollbar=1&navpanes=0&zoom=80


Tekijänoikeusjärjestöt, etujärjestöt esim. 
Kulta, TAKU, AGMA, Forum Artis (1/2)
Teosto:
www.teosto.fi

• Digital music in the Nordics (2020) 
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/teosto/app/uploads/2020/06/25155420/full_report_polaris_nordic_digital-music-in-the-nordics-2020.pdf

• Musiikin ja kulttuurin avainlukuja (2020) 
https://www.teosto.fi/ajankohtaista/tutkimukset-ja-tilastot/musiikkialan-ja-kulttuurin-avainlukuja/

• Tekijänoikeuskorvausten odotetaan laskevan kansainvälisesti jopa 3,5 miljardia euroa vuonna 2020
https://www.teosto.fi/tekijanoikeuskorvausten-odotetaan-laskevan-jopa-35-miljardia-euroa-vuonna-2020/?post_date=20201028142926

• Kulttuuri ja luova talous ennen ja jälkeen koronan (2021) 
https://www.teosto.fi/app/uploads/2021/01/26084931/eurooppaa-jalleenrakentamassa-kulttuuri-ja-luova-talous-ey-tutkimus-1-2021.pdf

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry:
www.kulttuurijataide.fi

• KULTA-barometri mittaa kansanedustajille ja Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTAn jäsenjärjestöjen johtajille tehdyn kyselyn avulla 
kulttuuripolitiikan painoarvoa. Kysely on toteutettu helmikuussa 2020 ja helmikuussa 2021. (Ennemminkin kulttuurin asemaan yhteiskunnassa kuin 
talousaspektit) 
https://kulttuurijataide.fi/wp-content/uploads/2021/04/KULTA-barometri2021-web.pdf

• "Kooste Kulttuurin työllisyydestä, työllistävistä vaikutuksista jatyöllistävistä mahdollisuuksista”
https://kulttuurijataide.fi/wp-content/uploads/2020/10/Kulttuurin-tyollisyydesta-tyollistavista-vaikutuksista-ja-tyollistavista-mahdollisuuksista-3.pdf

• Kooste: Kulttuurin ja taiteen vaikutukset ihmiseen ja yhteiskuntaan
https://kulttuurijataide.fi/wp-content/uploads/2020/09/Kulttuurin-ja-taiteen-vaikutukset-ihmiseen-ja-yhteiskuntaan-.pdf

http://www.teosto.fi/
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/teosto/app/uploads/2020/06/25155420/full_report_polaris_nordic_digital-music-in-the-nordics-2020.pdf
https://www.teosto.fi/ajankohtaista/tutkimukset-ja-tilastot/musiikkialan-ja-kulttuurin-avainlukuja/
https://www.teosto.fi/tekijanoikeuskorvausten-odotetaan-laskevan-jopa-35-miljardia-euroa-vuonna-2020/?post_date=20201028142926
https://www.teosto.fi/app/uploads/2021/01/26084931/eurooppaa-jalleenrakentamassa-kulttuuri-ja-luova-talous-ey-tutkimus-1-2021.pdf
http://www.kulttuurijataide.fi/
https://kulttuurijataide.fi/wp-content/uploads/2021/04/KULTA-barometri2021-web.pdf
https://kulttuurijataide.fi/wp-content/uploads/2020/10/Kulttuurin-tyollisyydesta-tyollistavista-vaikutuksista-ja-tyollistavista-mahdollisuuksista-3.pdf
https://kulttuurijataide.fi/wp-content/uploads/2020/09/Kulttuurin-ja-taiteen-vaikutukset-ihmiseen-ja-yhteiskuntaan-.pdf


Tekijänoikeusjärjestöt, etujärjestöt esim. 
Kulta, TAKU, AGMA, Forum Artis (2/2)
Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry:
www.taku.fi

• "Työ, tuote ja taide: taiteilija töissä SOTEssa ja HYTEssä (käytännönläheinenopas ja siihen liittyva ̈ sopimusmalli sosiaali- ja terveyspalveluissa 
työskenteleville janiihin taidepalveluja tarjoaville taiteilijoille, 2019)”
http://taku.fi/site/wp-content/uploads/2019/01/TAKU_opas_digi.pdf

Luovan työn tekijät ja yrittäjät Lyhty ry:

• Suomen luovien alojen kehitys, esitelmä (Suomi on jäänyt pahasti jälkeen luovan alan kasvussa verrokkimaihin nähden. Britannian ja erityisesti 
Ruotsin esimerkit osoittavat, että investoimalla alan toimintaedellytyksiin ja fasilitoimalla ekosysteemien syntyä, luovan alan kasvua voidaan 
nopeuttaa. Alan kasvulla on myös merkittävät kerrannaisvaikutukset koko kansantalouteen.) 
https://lyhtyprojekti.fi/wp-content/uploads/2019/10/luovan_talouden_potentiaali_lyhty-002.pdf

Luovan talouden agentit ja managerit AGMA ry:

• Julkinen rahoitus luoville tekijöille - mahdollisuuksia boostata luovan alan yrityksen kehittämistä (2019) 
https://www.agma.fi/post/julkinen-rahoitus-luoville-tekij%C3%B6ille-mahdollisuuksia-boostata-luovan-alan-yrityksen-kehitt%C3%A4mist%C3%A4

Forum Artis:

• Taide on luovan talouden alkulähde (2018)
https://forumartis.fi/wp-content/uploads/2018/09/Forum_Artis_Esite2018.pdf

http://www.taku.fi/
http://taku.fi/site/wp-content/uploads/2019/01/TAKU_opas_digi.pdf
https://lyhtyprojekti.fi/wp-content/uploads/2019/10/luovan_talouden_potentiaali_lyhty-002.pdf
https://www.agma.fi/post/julkinen-rahoitus-luoville-tekij%C3%B6ille-mahdollisuuksia-boostata-luovan-alan-yrityksen-kehitt%C3%A4mist%C3%A4
https://forumartis.fi/wp-content/uploads/2018/09/Forum_Artis_Esite2018.pdf


Tietoa arvoverkoista

Music Finland:

• Mitä ovat musiikkialan arvoverkot? 
https://musicfinland.fi/fi/tutkimukset/mitae-ovat-musiikkialan-arvoverkot

Artikkeleita ja julkaisuja eri lähteistä: 

• Esimerkki arvoketjun muutoksista – digitalisoitunut elokuvien jakelu. Petra Tarjanne, Yrityskatsaus. Työ- ja elinkeinoministeriö 1/2019
https://yrityskatsaus.fi/esimerkki-arvoketjun-muutoksista-digitalisoitunut-elokuvien-jakelu/

• Internet-tv:n isoin vaikutus on arvoverkon muutos, Digital Media Finland
https://dmfbusiness.fi/blogi/?aihe=arvoverkko

Frame: 

• Uuden etsijä, rajojen rikkoja – Selvitys suomalaisen mediataiteen menestyksen edellytyksistä. Jari Muikku / Digital Media Finland Oy, Frame
Contemporary Art Finland, 2018. 
https://frame-finland.fi/wp-content/uploads/2021/04/frame_mediataideraportti.pdf

• Freelance-palveluiden hankintojen johtaminen luovilla aloilla. Haavisto, Timo 2021. luovien palveluiden hankintaa sekä freelancer -
palveluiden roolia arvoketjussa. 
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021050328372

https://musicfinland.fi/fi/tutkimukset/mitae-ovat-musiikkialan-arvoverkot
https://yrityskatsaus.fi/esimerkki-arvoketjun-muutoksista-digitalisoitunut-elokuvien-jakelu/
https://dmfbusiness.fi/blogi/?aihe=arvoverkko
https://frame-finland.fi/wp-content/uploads/2021/04/frame_mediataideraportti.pdf
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021050328372


Luovien alojen ekosysteemit, verkostot

• Family in Music, Open Creative-ekosysteemihanke 2020
https://www.businessfinland.fi/4af8c2/globalassets/finnish-customers/news/news/2020/family-in-music---open-creative---
kasvumoottori_2020.pdf

• Arctic Design Cluster
https://arcticsmartness.eu/arctic-design/

• Design Lahti
https://www.designlahti.fi/find/

• "Toimintaympäristö tukemassa muotoilun käyttöä liiketoiminnankehittämisessä. Case: LADEC Lahden alueen
muotoilualojenekosysteemissä. Anna Palokangas 2018“
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/157575/Palokangas_A_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y

• Design Union-muotoiluverkosto
https://www.designunion.fi/fi/520/1/0/muotoiluverkosto

• Tapahtumateollisuuden ekosysteemi
https://spot.fi/tapahtumateollisuuden_vaikuttavuus/

Luovat alat muissa eksosyteemeissä ja klustereissa:

• ExpandFibre Ecosystem
https://www.expandfibre.com/ecosystem

• Tekstiilikierrätyksen ekosysteemin rakentuminen Suomeen, VTT
https://www.greenreality.fi/sites/default/files/tekstiilikierratyksen_ekosysteemin_rakentuminen_suomeen_heikkila.pdf

https://www.businessfinland.fi/4af8c2/globalassets/finnish-customers/news/news/2020/family-in-music---open-creative---kasvumoottori_2020.pdf
https://arcticsmartness.eu/arctic-design/
https://www.designlahti.fi/find/
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/157575/Palokangas_A_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.designunion.fi/fi/520/1/0/muotoiluverkosto
https://spot.fi/tapahtumateollisuuden_vaikuttavuus/
https://www.expandfibre.com/ecosystem
https://www.greenreality.fi/sites/default/files/tekstiilikierratyksen_ekosysteemin_rakentuminen_suomeen_heikkila.pdf



