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TAITEILIJOIDEN vuonna 
1987 perustama Kuvasto oli 
Pohjoismaiden ensimmäinen 
kuvataiteen tekijänoikeusjärjestö.

KUVASTOON KUULUU yhdeksän 
jäsenjärjestöä. Viimeisimpänä 
jäseneksi liittyi Sarjakuvantekijät ry.

KUVASTO KERÄÄ tekijän
oikeus korvauksia ja tilittää ne 
taiteilijoille. Lisäksi Kuvasto antaa 
yleistä tekijän oikeus neuvontaa 
sekä vaikuttaa tekijän oikeus
lain säädännön kehittymiseen 
kotimaisella ja kansain välisellä 
tasolla. 

Ennen kaikkea 
olemme taiteen ja 
kuvataiteilijoiden 
yhteisellä asialla.
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Tehtävänämme on turvata ja edistää kuvataiteilijoiden 
oikeuksia yhteiskunnassa sekä taiteen tekemisen 
 edellytyksiä.

Haluamme tehdä kuvataiteen teosten käytön helpoksi 
tarjoamalla tekijänoikeuspalveluita sekä taiteilijoille että 
taiteen käyttäjille. 

Tavoitteenamme on
• Olla kuvataidekentän yhteinen ääni tekijän oikeuksiin 

liittyvissä kysymyksissä 
• Tehdä Kuvastoa tutuksi kertomalla järjestön toimin 

nasta ja edistämällä tietoutta tekijänoikeudesta
• Olla luotettava ja tunnettu kumppani tekijänoikeus

markkinoilla
• Edistää kuvaalan tekijänoikeusmarkkinan kasvua 

lisensointiratkaisuillamme

Olemme arvojemme mukaisesti
• Asiantuntevia — meillä on 30 vuoden kokemus  

kuva taiteilijoiden oikeuksien hallinnoimisesta  
ja tekijän oikeusmarkkinasta

• Palvelevia — pidämme tärkeänä, että tarjoamamme 
palvelu on laadukasta, kun kohtaamme asiakkaamme, 
jäsenemme, kumppanimme

• Oikeudenmukaisia — olemme vastuullisia ja kohte
lemme asiakkaitamme tasapuolisesti taiteilijoiden  
edut huomioiden

Tehtävämme 
VI

SI
O

AR
VO

T
M

IS
SI

O
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Toiminnanjohtajalta

”Taiteilijoiden tietoisuus oikeuksiensa 
arvosta on myös Kuvaston toiminnan 
onnistumisen edellytys”

Kuvaston vuotta 2016 voi luonnehtia edelleen kehityksen vuodeksi. 
Otimme kuvataiteen tekijänoikeuksia vahvistavia askelia eri alueilla. 
Lisä simme resursseja esimerkiksi jälleenmyyntikorvauksen valvontaan, 
ja neuvottelimme tiiviisti museoiden kokoelmien verkkokäytöstä. Sa
manaikaisesti jatkoimme perustehtävän kirkastamista, jotta askeleet 
vievät taiteilijoiden oikeuksien toteutumisen kannalta oikeaan suuntaan.

Tekijänoikeus vahvistaa taiteilijan itsenäisyyttä ja riippumatonta asemaa. 
Taiteilijoiden tietoisuus oikeuksiensa arvosta on myös Kuvaston toimin
nan onnistumisen edellytys. Viestinnän ja neuvonnan painopisteenä oli 
tämän tietoisuuden lisääminen. Tietoisuus oikeuksien arvosta auttaa ke
hittämään rakenteita, joilla Kuvasto voi paremmin palvella taiteilijoita ja 
taiteen käyttäjiä. Näiden rakenteiden osia ovat muun muassa edustetta
vien oikeuksien määrittely, tasapainoinen hinnoittelu ja taiteen käyttäji
en toimintaa helpottava lisenssien tarjoaminen.

Pohjoismaisessa vertailussa Kuvaston kulutuottosuhde on hyvä. Toi
minnan volyymia sen sijaan tulee kasvattaa. Kuvasto ei tavoittele voittoa, 
mutta järjestön tehtävänä on kasvattaa taiteen tekijänoikeusmarkkinaa 
ja lisätä taiteilijoiden korvauksia. Suunta on oikea: Korvaustuotot kasvoi
vat hieman vuonna 2016, ja tästä vuodesta eteenpäin taiteilijat alkavat 
muiden korvausten ohella saada korvauksia myös museoiden kokoelmis
sa olevien teosten verkkokäytöstä.

Kuvasto on pieneksi järjestöksi hyvin verkottunut. Verkottuminen mui
den oikeudenhaltijoiden ja sidosryhmien kanssa auttaa suuntaamaan 
toimintaa perustehtävän puitteissa. Taiteilijoiden kannalta oikeisiin on
gelmiin käsiksi pääseminen edellyttää verkostomaista työtä, joka tukee 
erilaisten intressien yhteensovittamista ja yhteisen tietopohjan rakenta
mista. Tämä työ luonnollisesti jatkuu. 

Tommi Nilsson
Toiminnanjohtaja
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Kuvaston taiteilija
asiakas Kristiina Uusitalo 
työhuoneellaan

Kuva: Veikko Somerpuro
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Tekijän ääni

”Kuvastosta hyötyä  
aloittelevalle kuvataiteilijalle”
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Turun Taideakatemiasta vuonna 2015 
valmistunut, valokuvataiteilija Johanna 
Naukkarinen (s. 1988) liittyi Kuvaston 
asiakkaaksi opintojensa loppuvaiheessa 
Turun taidemuseon suosituksesta. 

Miksi liityit Kuvastoon?
Lopputyönäyttelyni oli esillä Turun taidemuseon Studiossa ja sen 
suunnitteluvaiheessa kuulin Kuvaston asiakkuudesta museon 
henkilökunnalta ja koululla pidettävällä luennolla. Kiinnostuin Ku
vaston toiminnasta ja päätin liittyä, jotta saisin tekijänoikeuskor
vauksia näyttelyni töistä. Aloittelevana kuvataiteilijana en ollut 
tiennyt, että korvauksia on mahdollista saada museonäyttelyistä.

Mitä toivoisit Kuvastolta?
Toivon Kuvastolta apua tekijänoikeusasioissa, jotka koskevat 
tulevia näyttelyitä ja myytyjä töitä. Toivon, että Kuvasto hoitaa 
asiantuntemuksellaan tekijänoikeuksiin liittyvän kommunikaa
tion ja maksujen perimisen, sillä taiteilijalle saattaa eteen tulla  
tilanteita, joissa hän ei tiedä oikeuksiaan.

Suosittelisitko Kuvaston asiakkuutta myös muille?
Kyllä. Uskon että Kuvastosta on hyötyä kaikille kuvataiteilijoille, 
erityisesti niille, jotka vasta opettelevat alan käytäntöjä.

Kuvastoon kuuluminen on  
taiteilijoille ilmaista. Emme  
peri liittymis- tai jäsen maksuja.

Edustamme yli

2 300
kotimaista ja noin

50 000 
ulkomaista taiteilijaa Suomessa.

Vuonna 2016 saimme

yli 80 
uutta taiteilija ja  
oikeudenhaltijaasiakasta

Johanna Naukkarinen
Asuu ja työskentelee Turussa. 
Kuvaston taiteilijaasiakas 
vuodesta 2015.

Haastattelu alun perin  
ulkaistu Kuvaston verkko 
sivuilla huhtikuussa 2016.
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Enemmän visuaalisuutta 

Taiteilijat saavat korvauksia sen mukaan, miten paljon heidän teoksiaan 
esitetään, näytetään ja käytetään. Me haluamme edistää taideteosten 
käyttöä ja tehdä taiteen käyttäjien sisällöistä visuaalisempia myöntämäl
lä lupia Kuvaston edustamien taiteilijoiden teosten käyttöön. 

Kehitämme luparatkaisujamme, jotta luvan saaminen ja korvausten 
maksaminen on taiteen käyttäjille sekä joustavaa että yksinkertaista. 
Selkeä hinnoittelu vähentää neuvottelun tarvetta ja säästää monesti lu
vanhakijoiden aikaa. Laajaalaisella lisensointitoiminnalla helpotamme 
kuvasisältöjen saatavuutta. 

Käyttäjäasiakkaissa Kuvaston suurimpaan asiakasryhmään lukeutu
vat museot ja muut kulttuurialan organisaatiot. Muita pääasiallisia asiak
kaitamme ovat kustantajat, tuotantoyhtiöt, yritykset ja erilaiset järjestöt. 
Taiteen käyttömuodot kuitenkin moninaistuvat kasvattaen asiakaskun
taamme, kun uudet käyttäjät löytävät palvelumme. Jotta voimme vastata 
kysyntään, seuraamme ja analysoimme säännöllisesti toimintaympäris
töämme.

Vuonna 2016 keräsimme korvauksia taideteosten käytöstä yhteensä 
216 431 euroa.

Pääosa korvauksista kertyi julkaisuista ja muista painotuotteista, 
mutta kysyntä erilaisiin verkkosovelluksiin kasvaa edelleen. 

SOPIMUSLISENSSITOIMINTA
Sopimuslisenssi palvelee taiteen käyttäjiä erityisesti silloin, kun tekijöitä 
on monia. Teosten osalta kyse on usein ns. massakäytöstä. 

Vuonna 2016 opetus ja kulttuuriministeriö uusi sopimuslisenssiase
maamme koskevat päätöksensä museoiden ja muiden kokoelmien sekä 
televisiolähetysten lisensoinnin osalta. Näillä sopimusalueilla voimme 
myöntää luvan lähtökohtaisesti kaikkien taiteilijoiden puolesta käyttä
jän niin toivoessa. TVlähetyksiä koskevaa sopimuslisenssiä sovelsimme 
käytännössä syksyllä 2016, kun allekirjoitimme yhdessä muiden tekijän
oikeusjärjestöjen kanssa alalle tärkeän, Ylen draamaarkistosopimuksen, 
kaikkien kuvataiteilijoiden puolesta.

EDISTYSASKELIA VERKKOKÄYTÖSSÄ
Kuvasto jatkoi vuonna 2016 neuvotteluja Suomen museoliiton kanssa 
taide museoiden kokoelmateosten verkkokäytöstä. Loppusuoralle neu

Myönnämme  
käyttö lupia, kun  
teoksia käytetään:

Kirjojen ja julkaisujen 
kuvituksessa

Televisiossa

Mainonnassa

Postikorteissa, julisteissa  
ja muissa painotuotteissa

Tapahtumamateriaaleissa12

Verkkosivuilla

Tekstiili- ja muissa 
käyttöesineissä
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Lisenssi  
= Kuvaston lisenssi eli 
käyttölupa antaa käyttäjälle 
oikeuden käyttää taiteilijan 
teosta sovitulla tavalla, tiettyä 
tarkoitusta varten

Sopimuslisenssi  
= Laajennettu käyttölupa, jota 
sovelletaan erityisesti silloin, 
kun teoksia ja taiteilijoita on 
lukuisa määrä 

Taiteilija-asiakkainamme on mm. 
taidemaalareita, kuvanveistäjiä, 
taidegraafikoita, valokuva ja 
mediataiteilijoita, muotoilijoita ja 
kuvittajia

www.kuvasto.fi/taiteilijaluettelo

votteluissa  pääsimme lopulta toimintakauden jälkeen, kun kansain
välisestikin ainutlaatuinen sopimus allekirjoitettiin maaliskuussa 2017. 
Uusi sopimus antaa museoille oikeuden esittää suomalaisia koko elma  
  teok siaan verkkosivuilla ja sovelluksissa ilman erillisiä teos tai tekijä  kohtai
sia maksuja ja sopimuksia. Taiteilijoille sopimus merkitsee korvausten  
lisäksi mahdollisuutta rakentaa oman uran ja teosten tunnettuutta. 

VALVONTA
Kuvasto puuttuu vuosittain erilaisiin luvattoman käytön tilanteisiin, joista 
suurin osa tulee tietoomme taiteilijoiden kautta. Väärinkäytösten tapauk
sessa tarjoamme taiteilijaasiakkaillemme tukea ja varmistamme, että  
oikeudenhaltijat saavat heille kuuluvan kohtuullisen korvauksen. Pyrim
me myös ennaltaehkäisemään tilanteiden syntymistä tarjoamalla sekä 
käyttäjille että taiteilijoille yleistä tekijänoikeusneuvontaa eri viestintä 
ja asiakaspalvelukanavissamme.

http://www.kuvasto.fi/taiteilijaluettelo
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Korvauksia tekijöille 

Tekijänoikeuskorvausten kerääminen ja tilittäminen taiteilijoille on pää
tehtäviämme. Korvauksia keräämme taideteosten käytöstä, näyttämi
sestä taidenäyttelyissä sekä jälleenmyynnistä. 

Tilitämme henkilökohtaiset tekijänoikeuskorvaukset pääsääntöises
ti korvausvuotta seuraavana vuonna. Kuvastoon kuuluvien taiteilijoiden  
lisäksi maksamme myös niin sanottuja sopimuslisenssikorvauksia vuo
sittain lukuisille taiteilijoille, jotka eivät kuulu Kuvastoon. 

Tilitystä edesauttavat oikeudenhaltijoiden ajan tasalla olevat yhte
ystiedot. Laaja taiteilijarekisteri mahdollistaa myös tehokkaan tilityksen. 
Siksi selvittelemme aktiivisesti tietoja niidenkin taiteilijoiden osalta, joil
ta yhteystiedot puuttuvat tai joiden tiedot ovat vanhentuneet. 

TEKIJÄNOIKEUSMARKKINAN KASVATTAMINEN
Taiteilijoiden oikeuksien hallinnointi edellyttää Kuvastolta aktiivista te
osten käytön seurantaa. Toisaalta edistämme tekijänoikeusmarkkinan 
kasvua parantamalla käyttäjäasiakkaiden tekijänoikeustuntemusta. 

Edistääksemme hyviä sopimus ja korvauskäytäntöjä näyttelytoi
minnassa julkaisimme vuonna 2016 Kuvaston selvityksen taiteilija 
asiakkaiden näyttelykorvauskokemuksista. Pidimme ”Oikeus näyttely
korvaukseen kuuluu kaikille taiteilijoille” –teemaa esillä viestinnässä, 
puhujavierailuilla sekä näyttelynjärjestäjien tiedotuksessa. Keräämiem
me näyttelykorvausten määrä kasvoi vuonna 2016 edellisvuoteen näh
den 4,5 prosenttia. 

Tehostimme myös taidemarkkinoinnin ammattilaisten jälleenmyyn
tien valvontaa aloittamalla yhteistyön Tekijänoikeuden tiedotus ja val
vontakeskus (TTVK) ry:n kanssa. Yhteistyön tavoitteena oli saada uudet 
myyjät Kuvaston valvonnan ja viestinnän piiriin. Valtakunnallisen kartoi
tuksen tuloksena asiakaskontaktien määrä rekisterissämme kolminker
taistui vuoden 2016 aikana. 

Vuonna 2016 tilitimme vuonna 2015 
kerättyjä korvauksia yhteensä 1 126 
oikeudenhaltijalle. 

13,5 %
Kuvaston talouskasvu 
vuonna 2016

Toiminnan kokonaistuotot  
896 788 €

 Kollektiiviset tekijän oikeus 
korvaukset ja muut tuotot  
334 057 € (37 %)

 Henkilökohtaiset tekijän oikeus
korvaukset 562 731 € (63 %)

Henkilökohtaiset tekijänoikeus-
korvaukset 562 731 €

 Hallinto kulu prosentti (19 %)
 

 Taiteilijoille tilitykseen siirtyvä  
455 046 € (81 %)*

* Kansallisgalleriakorvaus mukaan 
lukien 555 046 €
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Korvauslajit Asiakkaat Eiasiakkaat

Käyttökorvaus (Painotuotteet, julkaisut, mainonta, käyttöesineet jne.)

Näyttelykorvaus

TVkorvaus

Jälleenmyyntikorvaus

Museoiden kokoelmateosten käyttö verkossa

Muiden kokoelmateosten käyttö verkossa

Hyvitysmaksu (VISEK)

Kuvaston talous 2016 2016 2015 2014

Toiminnan kokonaistuotot 896 788 € 790 536 € 655 881 €

Toiminnan kokonaiskulut 327 695 € 280 657 € 253 037 €

Henkilökohtaiset tekijänoikeuskorvaukset 562 731 € 615 160 € 500 825 €

Taiteilijoille tilitykseen siirtyvät korvaukset 455 046 € 489 445 € 376 288 €

Hallintokuluprosentti 19 % 19 % 25 %

VISEK 55 000 € 21 000 € 18 000 €

TALOUS
Kuvaston toiminta on yleishyödyllistä ja voittoa ta
voittelematonta. Taloutemme perustuu tekijänoike
uskorvauksiin ja muihin tuottoihin, kuten rahoitus, 
sijoitus ja vuokratuottoihin. 

Tekijänoikeuskorvaukset sisältävät sekä hen
kilökohtaiset että kollektiiviset tekijänoikeuskor
vaukset. Kollektiivikorvauksia ovat muun muassa 
yksityisen kopioinnin hyvitysmaksu ja valokopi
ointikorvaukset, jotka jaamme tekijöille esimerkik
si apurahoina Visuaalisen taiteen edistämiskeskus 

VISEK:in kautta tai jollakin muulla, Kuvaston erik
seen päättämällä tavalla tekijöiden yhteisiin tarkoi
tuksiin. 

Suurimmat toiminnan kuluerät muodostuvat 
Kuvaston henkilöstökuluista sekä ulkoistetusta 
taloushallinnosta. Katamme kuluja sekä erillis
rahoituksella että henkilökohtaisista korvauksista 
tilityksen yhteydessä pidätettävällä hallinto kulu
osuudella. Vuoden 2016 korvauksista pidätetään 
hallintokuluna 19 prosenttia.

Keräämme korvauksia sekä Kuvaston edustamien että kaikkien taiteilijoiden puolesta
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Oikeudet tutuiksi 

Kuvaston viestinnän tehtävänä on vahvistaa Kuvaston asemaa kuvatai
teilijoiden yhteisenä äänenä tekijänoikeusasioissa sekä lisätä taiteilijoi
den ja taiteen käyttäjien tekijänoikeustuntemusta. Monikanavaisessa 
viestinnässä hyödynnämme sekä Kuvaston verkkosivustoa ja sosiaalis
ta mediaa että perinteisempiä kanavia, uutiskirjettä, asiakastiedotetta 
ja sähköpostia. Vuonna 2016 kokeilimme ensi kertaa myös Periscope 
sovellusta ja tilaisuuksiemme livestriimausta uusien kohderyhmien ta
voittamiseksi. Pääkohderyhmiämme ovat visuaalisen alan taiteilijat ja 
taiteen käyttäjät mukaan lukien käyttäjäasiakkaat, näyttelynjärjestäjät 
ja taidemarkkinoiden ammattilaiset. Viestinnän tavoitteena on tiivistää 
olemassa olevia asiakassuhteitamme, uusasiakashankinta sekä vaikut
taminen. 

Vuoden 2016 kärkiteemamme oli ”Oikeudet tutuiksi”. Tekijän oi keus
tietouden lisäämiseksi teetimme taiteilijoille uuden tekijänoikeus oppaan, 
aloitimme Termeistä selkoa –juttusarjan, teimme Kysy Kuvastolta lähe
tyksen sekä vierailimme vuoden aikana useissa alan eri oppilaitoksissa. 
Puhujavierailuilla kuulijoita kiinnostivat erityisesti digiympäristöön liit
tyvät tekijänoikeuskysymykset. Oppilaitosvierailuilla tavoitimme arviolta 
lähes 300 visuaalisen alan opiskelijaa. 

Teimme myös ensimmäistä kertaa yhteistyötä bloggaajien kanssa 
lanseeraamalla elokuussa 2016 Reilu blogi –tunnisteen ja sen yhteydes
sä suositukset hyvistä kuvankäyttötavoista verkossa. Loppu syksystä 
 lakimies Elina Koivumäki kirjoitti somejuridiikasta vieraskynätekstin blo
giimme. 

Syksyn päätapahtumamme Show Me the Money! –seminaarin toteu
timme yhteistyössä Aaltoyliopiston ja Grafia ry:n kanssa. Seminaarin  
tavoitteena oli herätellä tekijöitä pohtimaan, miten rahoittaa oma taiteel
linen työ tulevaisuudessa, tarjota työkaluja toimeentulon edistämiseen 
sekä muistuttaa tekijänoikeuden merkityksestä digitalisaatiossa. Tapah
tumapäivänä tavoitimme yhteensä noin 270 osallistujaa tilaisuuteen 
osallistuneet sekä verkon etäosallistujat huomioon otettuna. Tapahtu
man jälkeen julkaisemamme seminaarikooste oli yksi vuoden luetuimpia 
juttuja ja seminaarin puhujavieraan, taiteilija Teemu Mäen puheenvuoro 
Youtubessa katsotuimpia videoitamme. 

+79 %
Verkkosivukäyntien  
määrä 

+36 %
Facebookissa tykkääjiemme 
määrä

+89 % 
Twitterissä seuraajiemme 
määrä

Reilu blogin lanseeraus  
tavoitti somessa

12 500 
käyttäjää

22 

tilaisuutta

7 
eri paikkakuntaa

11 

alan oppilaitosta

tavoitettiin 
yhteensä lähes  
1 000 henkilöä 
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Yhteinen tekijänoikeusääni

Kuvataiteilijoiden tekijänoikeudellisen aseman turvaamiseksi 
vaikutamme aktiivisesti tekijänoikeuslain kansalliseen  
ja kansainväliseen kehitykseen. 

Edustamme taiteilijoita kuvataiteen tekijänoikeu
den edunvalvojana päättäjä ja viranomaisverkos
toissa. Vaikuttamisen keinojamme ovat yhteyden
pito keskeisiin viranomaisiin sekä lausunnot ja 
kannanotot laki ja muista aloitteista. Vuonna 2016 
lausuimme opetus ja kulttuuriministeriölle EU:n 
digitaalistrategiasta sekä tekijänoikeuksien yhteis
hallinnointilaista. 

Osallistumme erilaisiin työryhmiin sekä kuu
lemistilaisuuksiin tekijänoikeuden asiantuntijana. 
Yhteistyöllä ja verkottumalla tekijä ja tekijänoike
usjärjestöjen kanssa vahvistamme taiteilijoiden oi
keuksia. Uusia kumppanuuksiamme ovat Tekijän
oikeuden tiedotus ja valvontakeskus (TTVK) ry ja 
Tekijänoikeusakatemia ry, joiden jäseniksi Kuvasto 
liittyi vuonna 2016.

EDUSTIMME VUONNA 2016 

Tekijänoikeusasioiden neuvottelukunta,  
opetus- ja kulttuuriministeriö OKM
toiminnanjohtaja Tommi Nilsson

Tekijänoikeusneuvosto, opetus- ja kulttuuriministeriö OKM
toiminnanjohtaja Tommi Nilsson (varajäsen)

Kopiosto ry
Hallitus: toiminnanjohtaja Tommi Nilsson
Kuvan oikeudenhaltijoiden lainaus korvaustyöryhmä:  
toiminnanjohtaja Tommi Nilsson (pj.)

Luovan työn tekijöiden ja yrittäjien yhteistyöelin LYHTY
Johtoryhmä: toiminnanjohtaja Tommi Nilsson
Rajoituksetryhmä: asiakas ja viestintäpäällikkö Kati Pelkonen
Viestintäryhmä: asiakas ja viestintäpäällikkö Kati Pelkonen
Valtuuskunta: Kuvaston hallituksen jäsen Petri Sipilä

Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus TTVK ry
Hallitus: toiminnanjohtaja Tommi Nilsson
Viestintäryhmä: asiakas ja viestintäpäällikkö Kati Pelkonen

Tekijänoikeusakatemia ry
Hallitus: toiminnanjohtaja Tommi Nilsson (pj.)

JÄSENYYTEMME VUONNA 2016 

International Confederation of Societies of Authors and 
Composers (CISAC)
European aVisual Artists (EVA) 
Kopiosto ry
Luovan työn tekijät ja yrittäjät LYHTY
Suomen tekijänoikeudellinen yhdistys ry
Tekijänoikeusakatemia ry
Tekijänoikeuden tiedotus ja valvontakeskus ry

PÄÄVIESTIMME VAIKUTTAMISTYÖSSÄ

1. kuvataiteilijalla tulee olla 
mahdollisuus ansaita 
oikeuksillaan

2. kuvataiteen rajoitus   säännöksiä 
tulee selventää

3. sopimuslisenssin käyttöä  
tulee edistää
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Kumppanimme maailmalla

Kansainvälinen vaikuttamistyö ja lainsäädännön kehittymisen seu
raaminen pohjoismaisella ja EUtasolla ovat olennainen osa toimin
taamme. Edunvalvonnan kannalta tärkeitä kumppaneitamme ovat 
erityisesti pohjoismaiset sisarjärjestömme sekä kansainväliset 
kuva alan kattojärjestöt European Visual Artists (EVA) ja Internatio
nal Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC),  
joiden jäsen Kuvasto on. 

Vuoden 2016 aikana verkostoamme työllistivät erityisesti Eu
roopan Unionin tekijänoikeuslainsäädännön uudistukseen, teki
jän oikeuden yhteishallinnointidirektiiviin sekä EU:n digitaalistrate

giaan liittyvät kysymykset. Syksyllä Kuvaston toiminnanjohtaja ja asiakas ja vies tintä 
päällikkö osallistuivat Oslossa kuvaalan tekijänoikeusseminaariin, joka toimii tekijän
oikeusfoorumina alan pohjoismaisille ammattilaisille.

Tiedon jakamisen ja vaikuttamisen lisäksi kansainvälinen sisarjärjestöverkosto 
turvaa edustamiemme taiteilijoiden oikeuksia maailmalla. Vastaavasti Kuvasto edus
taa sisarjärjestöihimme kuuluvia taiteilijoita Suomessa ja perimme korvauksia, kun 
taiteilijoiden teoksia käytetään Suomessa. Vuonna 2016 korvauksia tilitettiin ulko
mailta Suomeen yhteensä 88 534 euroa. 

Cisac

EVA

Sisarjärjestöt

Kuvasto

Kansainvälisen 
sisarjärjestöverkon kautta 
edustamme taiteilija-
asiakkaitamme maailman-
laajui sesti, 34 eri maassa.
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Avustamme,  
palkitsemme

VISEK
Kuvaston yhteydessä toimii vuonna 1987 perustettu Visuaalisen taiteen 
edistämiskeskus VISEK, jonka syksyisin järjestetyssä apuraha haus sa 
taiteilijat voivat hakea tekijänoikeuskorvauksiin perustuvaa tukea. VISEK 
tuki on tarkoitettu audiovisuaalisen ja digitaalisen kuvataiteen edistämi
seen. Apurahat katetaan pääosin opetus ja kulttuuriministeriön Kuvas
tolle kohdistamista yksityisen kopioinnin hyvitysmaksuvaroista. 

Vuonna 2016 VISEK:in apurahasumma kasvoi merkittävästi aiem
piin vuosiin nähden, kuten myös saapuneiden hakemusten määrä. 180 
hakemuksesta tukea myönnettiin 35 hakijalle yhteensä 55 000 euroa.  
VISEK:in johtokuntaan kuuluivat vuonna 2016 valokuvataiteilija Kalle 
Kataila, kuvanveistäjä Marjukka Korhonen ja valtiotieteiden tohtori, luo
van työn tekijä Petri Sipilä. 

ERIK ENROTH –MUISTOPALKINTO
Vuonna 2016 myönsimme Erik Enroth palkinnon Kuvaston jäsenjärjes
tön, Suomen Kuvataidejärjestöjen Liiton toiminnanjohtaja Harri Hirvoselle 
kiitoksena Hirvosen tekemästä laajasta maakuntatyöstä alueellisen tasa  
arvon sekä kuvataiteilijoiden aseman ja oikeuksien edistämiseksi. 

Erkki Kannoston suunnittelema Erik Enroth –mitali sekä 2 000 euron 
raha palkinto luovutettiin Hirvoselle Helsingin yliopiston Kasvitieteellises 
sä puutarhassa järjestetyssä kutsuvierastilaisuudessa toukokuussa 2016.

”Rajallisella  
budje tilla toi-
mival le uudelle 
festivaalille 
jokainen myön-
netty avustus 
on tärkeä. 
Myönteinen apu-
rahapäätös paitsi 
mahdollistaa  
projektin  
taloudellisesti, 
myös kannustaa  
ja motivoi.” 
– Video Art Festival Turku,  
VISEKtuen saaja 2016

Kuvasto tukee taiteilijoita jakamalla vuosittain  
tekijänoikeudellista apurahaa Visuaalisen taiteen 
edistämiskeskuksen kautta. Taiteilijoiden oikeuksia 
edistäneitä henkilöitä tai tahoja Kuvasto on palkin
nut vuodesta 2002 Erik Enroth –muistopalkinnolla.

Harri Hirvonen
Kuva: Minna Soininen
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Organisaatiomme

Kuvastossa ylintä päätösvaltaa käyttävät taiteilijoita edustavat jäsenjär
jestömme yhdistyksen kokouksissa. Vuonna 2016 jäsenjärjestöjemme 
määrä kasvoi yhdeksään Sarjakuvantekijät ry:n liityttyä Kuvastoon. Kul
lakin jäsenjärjestöllämme on edustajansa Kuvaston hallituksessa. 

Järjestön toiminnasta vastaavat Kuvaston yhdeksänhenkinen hallitus 
yhdessä toiminnanjohtajan ja henkilökunnan kanssa. Kuvaston talous
hallinto ja korvausten tilitys on ulkoistettu Accountor Oy:lle. 

Vuonna 2016 Kuvaston hallitukseen kuuluivat Petri Sipilä (vpj., MUU 
ry), Kalle Kataila (VTL), Nella Keskisarja (TML), Marjukka Korhonen (STS), 
Janita Korva (Ornamo), Anne Lehtelä (SKjL), Paavo Räbinä (SKL) ja Irma 
Tonteri (STG). Hallituksen puheenjohtajana toimi Jaakko Rustanius, joka 
valittiin vuoden 2016 syyskokouksessa kolmannelle puheenjohtajakau
delleen. Hallituksen jäsenten kausi kestää kolme vuotta.

Kuvaston hallitusta avustaa työvaliokunta, jonka tehtävänä on tukea 
hallitusta Kuvaston johtosäännön mukaisesti erityisesti järjestön toi
minnan strategisessa suunnittelussa. Johtosääntö astui voimaan tam
mikuussa 2016. 

Vuoden aikana Kuvaston hallitus kokoontui kuusi ja valiokunta vii
si kertaa. Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 20.5.2016 ja syyskokous 
29.11.2016.

Vasemmalta oikealle:

Toiminnanjohtaja  
Tommi Nilsson 

Asiakas ja viestintäpäällikkö  
Kati Pelkonen 

Koordinaattori  
Maria Laitinen 
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Jäsenliitot
Tiedot jäsenliitoista 
löytyvät osoitteesta
www.kuvasto.fi/
tietoakuvastosta 

Organisaatiorakenne

taiteilijat

vuosikokous

hallitus työvaliokunta

toiminnanjohtaja

henkilökunta accountor

http://www.kuvasto.fi/tietoa-kuvastosta
http://www.kuvasto.fi/tietoa-kuvastosta
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TOIMINTAKERTOMUS TIIVISTETYSTI
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Toimintakertomus

1. KUVASTO LYHYESTI
Taiteilijaseurojen aloitteesta vuonna 1987 syntynyt 
Kuvasto ry on voittoa tavoittelematon, kuvataiteen te-
kijänoikeusjärjestö. Kuvaston tehtävänä on turvata ja 
edistää kuvataiteilijoiden tekijänoikeuksia sekä kuva-
taiteen tekemisen edellytyksiä.

2. TOIMINTAAJATUS JA STRATEGIA
Kuvasto toimii tekijänoikeudellisena linkkinä kuvatai-
teilijoiden ja teosten käyttäjien välillä. Näin Kuvasto 
palvelee asiakkaita kahteen suuntaan ja sujuvoittaa te-
osten käyttöä vapauttaen sekä tekijöiden että teosten 
käyttäjien voimavaroja varsinaiseen toimintaansa. 

Kuvataiteen tekijänoikeus edistää luovuuden jat-
kumista ja tekijöiden toimeentuloa. Valtaosalla taiteili-
joista ei ole kuukausipalkkaa, jolloin taiteilijan tuloihin 
vaikuttaa myös, kuinka paljon heidän teoksiaan julkais-
taan, esitetään tai käytetään. Nämä tulot perustuvat te-
kijänoikeuteen. Kuvasto pyrkii vaikuttamalla varmista-
maan, että tämä tekijänoikeuden perusrakenne säilyy, 
ja keräämään taiteilijalle korvauksia valituilla alueilla 
sopimustoiminnallaan. Vaikuttamistyö ja sopimustoi-
minta tukevat toisiaan ja muodostavat yhdessä myös 
Kuvaston toiminnan peruslähtökohdan.

Vuonna 2016 Kuvaston roolia taiteen toimijoiden 
kentällä selkeytettiin edelleen. Keväällä jäsenliittojen 
ja taiteilijoiden kanssa toteutetussa strategiatyöpa-
jassa Kuvaston keskeisiksi vahvuuksiksi tunnistettiin 
yhtäältä joukkovoima ja toisaalta yhteistyökyky, sekä 
näiden yhtyminen käytännön toiminnassa. Kuvaston 
toiminta on sidoksissa taiteen yleiseen arvostamiseen. 
Omia palvelujaan kehittämällä Kuvasto pyrkii olemaan 
muutoksen agentti taiteen arvon osoittamisessa ja to-
teuttamisessa. 

3. TALOUS 
Kuvaston kokonaistuotot kasvoivat 13,5 % edellisvuo-
desta ollen yhteensä 896 788 euroa. Tuotot koostuvat 

perittyjen tekijänoikeuskorvausten lisäksi erinäisistä 
kollektiivisista korvauksista sekä sijoitustuotoista. Ku-
vaston vuoden 2016 sijoitusvarallisuuden nettotuotot 
olivat 61 613 euroa. Sijoitusvarallisuus koostuu EVLI:n 
hoidossa olevista finanssisijoituksista sekä kiinteistö-
omaisuudesta. Sijoitustuotot kasvoivat merkittävästi 
edellisvuodesta Kansallisgalleria-korvauksen sijoit-
tamisesta johtuen. Lisäksi tilikaudelle 2016 kohden-
nettiin Kansallisgalleria-korvauksen hallintokulu 
reilulta kahdelta vuodelta (teosten käyttö 1.10.2014–
31.12.2016).

Yhdistyksen suurimmat kuluerät ovat henkilöstö-
kulut, IT-järjestelmien ylläpito sekä Accountor Oy:lle 
ulkoistettu taloushallinto. Taloushallinnon kulut nou-
sivat toimintavuonna jonkin verran johtuen erityisesti 
korvausten tilittämiseen liittyvästä tuntityön lisäänty-
misestä sekä Kuvaston ja Accountorin toimintojen yh-
teensovittamisesta. Kokonaiskuluissa nousua oli noin 
14 % edellisvuoteen verrattuna. Vuonna 2015 tehdyn 
henkilöresurssin vahvistamisen kuluvaikutus näkyi 
vuonna 2016, jolloin Kuvaston toimisto oli koko vuo-
den normaalissa henkilövahvuudessa. Budjettiin näh-
den henkilöstökulut alittuivat lähes 30 %, koska suun-
niteltu henkilöstön lisäys ei toteutunut vuonna 2016. 

Kuvaston tilinpäätös osoittaa 23 113 euroa las-
kennallista ylijäämää, joka syntyy finanssisijoituksissa 
olevasta Kansallisgalleria-korvaus-osuuden tuotosta. 
Ylijäämä tasataan seuraavalla tilikaudella siirtämällä se 
Kuvaston oman pääoman rahastoon Kansallisgalleria- 
sopimuksen mukaisesti käytettäväksi.

Korvauslajit ja tilitys
Kuvasto kerää taiteilijoille tilitettäviä tekijänoikeus-
korvauksia kuvataiteen teosten käytöstä, näyttämisestä 
näyttelyissä sekä jälleenmyynnistä. 

Vuonna 2016 käyttökorvauksia kerättiin yhteensä 
216 431 euroa. Muutos korvauskertymässä suhtees-
sa edellisvuoteen johtuu vuoden 2015 satunnaisesta, 
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 yksittäisestä erästä, joka tilitettiin Kuvastolle ulko-
mailta. Yleisesti ottaen suuntaus on ollut viime vuo-
sina kasvava. Tekijänoikeudellisen näyttelykorvauksen 
kokonaismäärä kasvoi hieman vuoteen 2015 nähden 
ollen yhteensä 159 986 euroa. 2016 oli ensimmäinen 
kokonainen vuosi, jolloin uusi näyttelykorvaushinnasto 
oli voimassa. Jälleenmyyntikorvauksia kerättiin 186 314 
euroa. Korvauskertymän laskun taustalla ovat taidevää-
rennösten vuoksi huutokaupoille palautetut korvause-
rät sekä ulkomailta myöhässä tilitetyt korvaukset, jotka 
eivät ennättäneet vuoden 2016 kertymään.

Opetus- ja kulttuuriministeriö uusi joulukuussa 
2016 viideksi vuodeksi eteenpäin Kuvaston sopimusli-
senssiasemaa koskevat hyväksymispäätökset museo- ja 
muiden kokoelmien sekä televisiolähetysten lisensoin-
nin osalta. Näillä sopimuslisenssialueilla, kuten muse-
oiden kokoelmateosten verkkokäyttö, Kuvasto kerää 
korvauksia kaikkien taiteilijoiden puolesta. 

Henkilökohtaisesti tilitettäviä tekijänoikeuskor-
vauksia kerättiin vuonna 2016 yhteensä 562 731 euroa. 
Kollektiiviset korvaukset, kuten yksityisen kopioin-
nin hyvitysmaksu, valokopiokorvaukset ja purettujen 
jakovarojen tuloutus, jaetaan tekijöille apurahoina 
tai muulla tavalla tekijöiden yhteisiin tarkoituksiin. 
Kollektiivikorvauksia kerättiin yhteensä 205 531 eu-
roa. Kotimaisille taiteilijoille kerätyt henkilökohtaiset 
tekijän oikeuskorvaukset Kuvasto tilittää pääsääntöi-

sesti korvausvuotta seuraavana vuonna. Ammattitaitei-
lijoille korvauksia tilitetään tarvittaessa nopeammin, 
kun korvaussumma ylittää 500 euroa. 

Hallintokulu
Taiteilijat ja perikunnat eivät maksa Kuvastolle liitty-
mis- tai jäsenmaksua, vaan Kuvasto-asiakkuus on oi-
keudenhaltijoille ilmaista. Kuvaston perustoiminnasta 
syntyvät kulut katetaan osittain oikeudenhaltijoille ti-
litettävistä korvauksista pidätetyllä hallintokululla sekä 
muilla tuotoilla ja erillisrahoituksella. Pohjoismaisessa 
vertailussa Kuvaston hallintokulutaso on hyvä. Vuoden 
2016 henkilökohtaisten korvausten osalta Kuvaston 
hallintokuluprosentiksi esitetään 19 prosenttia. 

4. VUODEN PÄÄTAPAHTUMAT 
Vuonna 2016 Kuvaston toiminnassa ja toimintaym-
päristössä tapahtui sekä hallinnollisia että oikeuksien 
lisensointiin liittyviä muutoksia.

Yksi tärkeistä toimintaan liittyvistä asioista oli 
tekijänoikeuden yhteishallinnointia koskevan lain val-
mistelu ja säätäminen. Laki hyväksyttiin joulukuussa 
2016, ja se astui voimaan 1.1.2017. Lain tavoitteena 
on turvata oikeudenhaltijoiden itsemääräämisoikeus, 
edistää tekijänoikeusmarkkinan toimivuutta sekä var-
mistaa, että yhteishallinnoinnissa toimitaan vastuulli-
sesti, tehokkaasti ja läpinäkyvästi suhteessa tekijöihin 

2016 2015 2014

Käyttökorvaukset 216 431 € 252 427 € 155 295 €

Näyttelykorvaukset 159 986 € 153 362 € 140 968 €

Jälleenmyyntikorvaukset 186 314 € 209 370 € 204 562 €
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ja käyttäjiin. Uudella lailla on Kuvaston kannalta sekä 
käytännöllisiä että oikeudellisia vaikutuksia. Näitä ovat 
muun muassa tekijänoikeuskorvausten hallinnointi 
ja tilittäminen, velvollisuus tarjota käyttäjäasiakkaille 
lisenssejä sekä tekijöiden oikeus valita tekijänoikeus-
järjestö. 

Vaikuttamistyössään Kuvasto piti esillä erityisesti 
tekijänoikeudellista näyttelykorvausta, jonka hallin-
nointia kehitettiin yhteistyössä sidosryhmien kanssa. 
Kuvasto oli myös mukana opetus- ja kulttuuriminis-
teriön helmikuussa loppuraporttinsa antaneessa taide-
näyttelyiden sopimuskäytäntöjä selvittäneessä työryh-
mässä. 

Syyskuussa Kuvasto päätti liittyä Ars Longa Oy:n 
osakkaaksi. Kysymyksessä on Helsingin Kalasatamaan 
rakennettava, taiteilijoille tarkoitettu senioritalo. Pu-
heenjohtaja Jaakko Rustanius kutsui lokakuussa jäsen-
liittojen puheenjohtajat ja toiminnanjohtajat puheen-
johtajatapaamiseen, jossa käynnistettiin keskustelu 
taiteilijoiden mahdollisista uusista tekijänoikeuteen 
perustuvista tulolähteistä. 

Vuoden aikana Kuvasto jatkoi aktiivisesti sopi-
musneuvotteluja Museoliiton kanssa taidemuseoiden 
kokoelmateosten verkkokäytöstä. Neuvotteluiden ta-
voitteena oli saada aikaan Kansallisgalleria-sopimuk-
sen kaltainen puitesopimus. Marraskuussa Kuvasto 
allekirjoitti yhdessä muiden tekijänoikeusjärjestöjen ja 
Yleisradion kanssa alalle merkittävän, kattavan arkis-
tosopimuksen draamasta. Sopimuksen myötä Ylellä on 
oikeus julkaista omatuotantoiset sisällöt verkossa, Yle 
Areenassa.

Kuvasto tiivisti toimintavuonna yhteistyötään si-
dosryhmiensä kanssa. Tammikuussa 2016 Kuvasto 
liittyi jäseneksi Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvon-
takeskus (TTVK) ry:hyn, jonka kanssa aloitettiin val-
takunnallinen taidemyyjien kartoitustyö jälleenmyyn-
tikorvauksen valvonnan tehostamiseksi. Valvonnasta 
tiedotettiin taidekauppiaita keväällä sekä TTVK:n että 
Kuvaston toimesta. 

Lokakuussa Kuvasto järjesti Kulttuuritehdas 
Korjaamolla yhdessä Aalto-yliopiston Media Labin ja 
Grafian kanssa taiteilijoille ja muotoilijoille suunna-
tun Show Me the Money! –seminaarin, joka oli Ku-
vaston viestinnällisesti suurin toimenpide syksyllä 
2016. Pääpuhujaksi seminaariin kutsuttiin taiteilija, 
tutkija  Laura  Molloy Kuvaston brittiläisen sisarjärjestö 
DACS:in kautta. 

Viestintätoimenpiteiden painopiste oli vuonna 
2016 tekijänoikeustiedon lisäämisessä. Kuvataideopis-
kelijoille suunnattuja tekijänoikeusluentoja Kuvasto 
piti vuoden aikana kymmenen, ja niillä tavoitettiin 
yhteensä arviolta 300 alan opiskelijaa. Keväällä 2016 
Kuvasto perusti koulutuksia varten vapaaehtoispoolin, 
jonne kerättiin luentovierailuosallistumisesta kiinnos-
tuneiden taiteilijoiden yhteystietoja. Pääkaupunkiseu-
dun luennoille osallistuivat syksyn aikana Kuvaston 
taiteilija-asiakkaat Mikko Ijäs ja Maija Blåfield. Nuoria 
tavoiteltiin myös Periscope-sovelluksen kautta sekä 
nostamalla nuoria tekijöitä esiin Kuvasto-haastatte-
luissa.

Verkkoon ja sosiaaliseen mediaan liittyvät kuva-
taiteen tekijänoikeuskysymykset olivat viestinnässä ja 
koulutuksissa erityisesti esillä. Syksyllä 2016 Kuvasto 
lanseerasi yhteistyössä bloggaajien kanssa Reilu blogi –
tunnisteen ja sen käyttöön liittyvät hyvän kuvankäyttö-
tavan suositukset. Kuvaston uuteen kuvataiteilijoiden 
tekijänoikeusoppaaseen sisällytettiin nettiä koskeva 
osuus, ja loppuvuodesta lakimies Elina Koivumäki kä-
sitteli somejuridiikkaa Kuvasto-blogin vieraskynänä.

Tekijänoikeustiedon leviämistä edistettiin anta-
malla yleistä tekijänoikeudellista neuvontaa sekä tai-
teen käyttäjille että taiteilijoille. Toiminnan näkyvyy-
den lisääntyminen vuonna 2016 näkyi myös neuvonnan 
tarpeen ja Kuvastoon tulleiden yhteydenottojen mää-
rän kasvuna.

Kuvaston asiakasmäärä kasvoi edelleen vuonna 
2016, ja vuoden lopussa Kuvastoon kuului jo yli 2 300 
oikeudenhaltijaa. Kuvaston edustamia ulkomaisia tai-
teilijoita on yhteensä noin 50 000. Ajantasainen lista 
taiteilijoista löytyy Kuvaston sivuilta: kuvasto.fi/taitei-
lijaluettelo.

Olennaiset tapahtumat tilikauden jälkeen
Kuvaston ja Museoliiton vuonna 2016 aktiivisesti käy-
dyissä neuvotteluissa päästiin lopputulokseen toimin-
takauden jälkeen, kun Museoliitto ja Kuvasto allekir-
joittivat sopimuksen opetus- ja kulttuuriministeriön 
myötävaikutuksella maaliskuussa 2017. Puitesopimus 
mahdollistaa taidemuseoiden kokoelmateosten verk-
kokäytön.

5. EDUNVALVONTA JA VAIKUTTAMINEN
Kuvasto valvoo edustamiensa taiteilijoiden teosten 
käyttöä ja puuttuu luvattomiin käyttöihin, useimmiten  
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taiteilijan pyynnöstä. Tämän tilannesidonnaisen vai-
kuttamisen rinnalle on tullut yhä enenevissä määrin 
yleinen edunvalvonta. Kuvaston vaikuttamisen keino-
ja ovat yhteydenpito viranomaisiin, lausunnot laki- ja 
muista aloitteista sekä yhteistyö muiden alan toimijoi-
den kanssa. Päämääränä on taiteilijoiden tekijänoikeu-
dellisen aseman turvaaminen.

Taiteilijoiden oikeuksien turvaaminen onnistuu 
parhaiten yhteistyöllä ja verkottumalla. Kuvaston pää-
yhteistyökumppaneita kotimaisten tekijänoikeusjär-
jestöjen lisäksi olivat vuonna 2016 Luovan työn teki-
jöiden ja yrittäjien yhteistyöelin Lyhty sekä Kopiosto 
ry:n epävirallinen kuvaryhmä, johon kuuluvat Kuvasto, 
Finnfoto, Grafia, Kuvittajat ja Sarjakuvantekijät. Vuo-
den 2016 lopussa Kuvasto liittyi myös Tekijänoikeusa-
katemian jäseneksi. Akatemia toimii tekijänoikeusjär-
jestöjen yhteistyöelimenä.

Kuvasto on myös kansainvälisesti verkostoitunut; 
yhdistyksen sisarjärjestöverkosto kattaa jo 34 maata. 
Tärkeimpiä yhteistyötahoja ovat pohjoismaiset ku-
vataiteen tekijänoikeusjärjestöt. Tekijänoikeuslain 
kansainvälistä kehittymistä Kuvasto seuraa maail-
manlaajuisen tekijänoikeusjärjestöjen kattojärjestö 
CISAC:in (International Confederation of Societies 
of Authors and Composers) sekä Euroopassa toimivan 
EVA  European Visual Artists –järjestön kautta. Mar-
raskuussa 2016 Kuvasto osallistui Oslossa järjestettyyn 
pohjoismaiseen kuva-alan tekijänoikeusseminaariin, 
joka kokoaa alan asiantuntijat yhteen joka toinen vuosi.

Kuvaston vuonna 2016 antamat lausunnot löytyvät 
verkosta: kuvasto.fi/yhteiskunnallinen-vaikuttaminen

6. APURAHAT JA PALKINNOT

VISEK
Vuonna 2016 VISEK-apurahan hakuaikaa aikaistettiin 
marraskuulle, ja sen kestoa lyhennettiin. Apuraho-
ja jaettiin vuoteen 2015 verrattuna puolet enemmän, 
yhteensä 55 000 euroa. Hakemuksia saapui yhteensä 
ennätykselliset 180 kpl, ja VISEK-tukea sai 35 hakijaa.
 
Erik Enroth –muistopalkinto
Kuvaston jakama Erik Enroth –muistopalkinto myön-
nettiin vuonna 2016 Suomen Kuvataidejärjestöjen Lii-
ton toiminnanjohtaja Harri Hirvoselle tunnustuksena 
kuvataiteilijoiden aseman ja oikeuksien edistämisestä. 

7. KUVASTON HALLINTO
Kuvaston toiminnasta vastaavat Kuvaston hallitus ja 
henkilökunta. Kuvaston jäsenjärjestöillä (9) on jokai-
sella oma edustajansa hallituksessa. Kuvaston talous-
hallinnosta ja tilityksistä vastaa Accountor Oy. Vuoden 
2016 tilintarkastajana toimi KHT Risto Ekholm.

2016 2015 2014

Toiminnan kokonaistuotot 896 788 € 790 536 € 655 881 € **

Toiminnan kokonaiskulut 327 695 € * 280 657 € 253 037 €

Henkilökohtaiset korvaukset 562 731 € 615 160 € 500 825 €

Hallintokulut 19 % 19 % 25 %

* Vuoden 2016 kuluja katetaan Kuvaston kehitysrahastosta sekä sijoitustuotoilla 38 500 euroa.
** Huom. Taulukon tuottojen lisäksi Kuvastolle maksettiin vuonna 2014 Kansallisgalleriasopimukseen 
perustuva, usealle vuodelle jaksottuva käyttökorvaus.
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