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1
Kuvasto ry –visuaalisen 
alan taiteilijoiden  
tekijänoikeusyhdistys

1.1. Yleistä

Kuvasto on vuonna 1987 perustettu tekijänoikeusjär-

jestö, joka edistää ja valvoo visuaalisen alan taiteili-

joiden oikeuksia sekä visuaalisen taiteen tekemisen 

edellytyksiä. Kuvasto edustaa noin 2100 kotimaista  

ja noin 50 000 ulkomaista taiteilijaa. 

Kuvasto hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriön 

päätöksen nojalla kuvataiteen jälleenmyyntikorvausta, 

myöntää laaja-alaisesti käyttölupia edustamiensa ku-

vataiteilijoiden teosten käyttöön sekä valvoo teosten 

luvatonta käyttöä. Lisäksi Kuvasto antaa tekijänoikeu-

dellista neuvontaa sekä vaikuttaa tekijänoikeuslainsää-

dännön kehittymiseen kotimaisella ja kansainvälisellä 

tasolla. 

Kuvaston yhdistysjäseniä ovat: Suomen Taiteilija- 

seura, Taidemaalariliitto, Suomen Kuvanveistäjäliitto, 

Suomen Taidegraafikot, Suomen Kuvataidejärjestöjen 

Liitto, Valokuvataiteilijoiden Liitto, MUU ry ja Teolli-

suustaiteen Liitto Ornamo. 

1.2. Hallinto 

Kuvaston toiminnasta vastaavat Kuvaston hallitus  

sekä Kuvaston toimisto. Kuvaston hallitukseen kuu-

luu 8 jäsentä sekä hallituksen puheenjohtaja. Jokaisella 

Kuvaston yhdistysjäsenellä on edustaja Kuvaston halli-

tuksessa. Hallituksen valitsee yhdistyksen syyskokous.

Vuonna 2013 Kuvaston hallitukseen kuuluivat: Jaakko 

Rustanius (puheenjohtaja), Nina Tuittu (vpj. VTL), 

Raija Kuisma (SKjL), Irma Tonteri (STG), Marjukka 

Korhonen (STS), Anna Rikkinen (Ornamo), Matti 

Törmäkangas (TML), Aaron Heino (SKL) ja Petri 

Sipilä (MUU). Hallitus kokoontui vuoden 2013 aikana 

9 kertaa. Hallitus perusti vuonna 2013 kolme halli-

tusta avustavaa työryhmää: asiakaskyselytyöryhmän, 

näyttelykorvaustyöryhmän ja strategiatyöryhmän. 

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 

31.5.2013 ja syyskokous 26.11.2013. Kokouksissa 

käsiteltiin niille yhdistyksen sääntöjen mukaan 

kuuluvat asiat. 

Kuvaston toimisto vastaa yhdistyksen päivittäisestä 

toiminnasta. Kuvaston toimistossa työskenteli vuonna 

2013 kaksi henkilöä. Toiminnanjohtajana toimi Tom-

mi Nilsson ja toimisto- ja viestintäassistenttina Maria 

Laitinen. Oikeudellisena avustajana työskenteli tun-

tilaskutuksella oik. yo. Sampsa Pekkinen. Kuvaston 

taloushallintoa ja korvausten tilityksiä hoiti Pretax Oy. 
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2	
Tekijänoikeus- 
korvaukset ja tuotot

2.1. Vuonna 2013 kerätyt korvaukset

Kuvaston keräämät tekijänoikeuskorvaukset  

muodostuvat pääosin jälleenmyynti-, toisintamis-  

ja näyttelykorvauksista. Kuvasto keräsi tekijän- 

oikeuskorvauksia vuonna 2013 yhteensä 612 169 

euroa. Kuvaston kokonaistuotot vuonna 2013 olivat  

665 283 euroa.

Henkilökohtaisesti tilitettäviä korvauksia ovat jäl-

leenmyynti-, näyttely- ja toisintamiskorvaukset sekä 

yleisölle välittämiskorvaukset. Vuonna 2013 henki-

lökohtaisesti tilitettävien korvausten osuus oli 500 

607 euroa. Muut korvaukset, yksityisen kopioinnin 

hyvitysmaksu, valokopiokorvaukset sekä jakovarojen 

purut, tilitetään kollektiivisesti apurahoina tai muul-

la yhdistyksen erikseen päättämällä tavalla tekijöi-

den yhteisiin tarkoituksiin. 

2.2. Jälleenmyyntikorvaus

Kuvasto on Opetus- ja kulttuuriministeriön päätök-

sellä hallinnoinut jälleenmyyntikorvausta vuodesta 

1995 lähtien. Voimassaoleva hyväksymispäätös on 

annettu 31.12.2015 asti. 

Vuoden 2013 aikana Kuvasto keräsi jälleenmyyntikor-

vauksia yhteensä 173.042 euroa. Korvauksista noin 75 

prosenttia kerättiin huutokaupoilta ja noin 25 pro-

senttia muilta taidekauppiailta. Tilitetyistä korvauk-

sista noin 35 prosenttia tilitettiin taiteilijoille ja noin 

65 prosenttia taiteilijoiden perikunnille. 

Suurimmat huutokaupat ilmoittavat jälleenmyyn-

tikorvauksen alaiset kuvataiteen teosten myynnit 

Kuvastolle kiitettävästi. Jälleenmyyntikorvauksen 

keräämisen valvonnan haasteet liittyvätkin lähinnä 

yksittäisten taidekauppiaiden valvontaan.

Yksittäisiltä taidekauppiailta jälleenmyyntikorvauksen 

kerääminen perustuu käytännössä taidekauppiaiden 

vapaaehtoiseen ilmoittamishalukkuuteen. Haasteena 

on se, että osa taidekauppiaista jättää ilmoitukset 

tekemättä, ja osa ilmoittaa ainoastaan osan jälleen-

myyntikorvauksen alaisista myynneistään. 

Aluehallintovirastolla on tekijänoikeuslain mukaan 

toimivalta antaa virka-apua jälleenmyyntikorvauksen 

valvonnassa. Vuonna 2013 lähetettiin ammattimaisille 

taidekauppiaille Kuvaston uusi jälleenmyyntikorvau-

sesite Aluehallintovirastolta hankittujen jälleenmyy-

jien päivitettyjen yhteystietojen mukaisesti. Isojen 

huutokauppojen kanssa käytiin yhdessä läpi keinoja, 

joilla  myyntien ilmoittamismenettelyä voidaan edel-

leen tehostaa. 
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2.3. Toisintamis- ja yleisölle  

välittämiskorvaukset

Kuvasto myöntää käyttölupia kuvataiteen teosten 

toisintamiseen laaja-alaisesti eri painotuotteissa ja 

medioissa. Käyttölupia myönnetään teosten toisinta-

miseen muun muassa painetuissa julkaisuissa, pos- 

tikorteissa, internetissä sekä TV-ohjelmissa. Pääosa 

toisintamiskorvauksista kertyy edelleen kuvataiteen 

teosten toisintamisesta painetuissa julkaisuissa. Toi-

sintamiskorvauksia kerättiin vuonna 2013 yhteensä 

176 887 euroa. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Kuvastolle 

tekijänoikeuslain 16 d §:n mukaisen sopimuslisenssia-

seman 1.1.2012 lukien. Päätöksen nojalla Kuvasto voi 

lisensioida museoiden kokoelmissa olevien teosten 

kopioinnin ja yleisölle välittämisen myös niiden tai-

teilijoiden osalta, jotka eivät ole Kuvaston asiakkaita. 

Kuvasto sopi Kiasman ja Ateneumin verkkosivuilla 

olleiden teosten oikeuksista vuoden 2013 osalta. 

Kuvastolla oli vireillä neuvottelut Opetus- ja kulttuu-

riministeriön, Kansallisgallerian ja Kopioston kanssa 

Kansallisgallerian kokoelmissa olevien kotimaisten 

kuvataiteen teosten verkkolisensioinnista. Museolii-

ton kanssa aloitettiin vuonna 2013 selvitystyö muiden 

Suomen taidemuseoiden kokoelmien kotimaisten 

teosten verkkolisensioinnin edellytyksistä. 

2.4. Näyttelykorvaus

Näyttelykorvausta kerätään niiden kuvataiteen teosten 

näyttämisestä taidenäyttelyissä, jotka ovat edelleen  

taiteilijan omistuksessa. Näyttelykorvausta ei siten  

kerätä esimerkiksi museoiden kokoelmanäyttelyistä. 

Tämä johtuu siitä, että tekijän yksinoikeus päättää 

teoksen näyttämisestä raukeaa, kun teos on luovutettu. 

Vuonna 2013 Kuvasto keräsi näyttelykorvauksia Kuvas-

ton taiteilija-asiakkaille yhteensä 150.679 euroa. 

Vuonna 2013 jatkettiin palautteen keräämistä museoilta 

sekä neuvotteluja museoiden kanssa näyttelykorvausjär-

jestelmän uudistamisesta. Näissä neuvotteluissa hin-

noittelun uudistamisen haasteiksi on paikannettu muun 

muassa museoiden eri suuruiset resurssit, kokoelmiin 

kuuluvien teosten huomioiminen sekä näyttelyiden 

järjestämiseen liittyvät moninaiset yksittäistilanteet ja 

sopimusrakenteet. Kuvaston tavoitteena on niin yhden-

mukainen ja oikeudenmukaiseksi koettu korvausjärjes- 

telmä kuin mahdollista. 

Kuvaston hallitus perusti erillisen näyttelykorvaustyöryh-

män laatimaan uuden esityksen korvausmalliksi. Vuonna 

2013 näyttelykorvaus perittiin edelleen teos-kohtaiseen 

korvaukseen perustuen. 

Kuvaston vuoden 2013 tuotot ja korvaukset

Kokonaistuotot (sis. muut tuotot ja varainhankinta) ................................. 665 283 €

Tekijänoikeuskorvaukset yhteensä .............................................................. 612 169 €

 Jälleenmyyntikorvaukset ......................................................................... 173 042 €

 Toisintamiskorvaukset ............................................................................ 176 887 €

 Näyttelykorvaukset .................................................................................. 150 679 €

 Muut korvaukset ...................................................................................... 111 562 €
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3
Korvausten tilitys ja  
toiminnankulut

3.1. Korvausten tilitys oikeudenhaltijoille 

Kuvasto tilittää kotimaisille taiteilijoille kerätyt kor- 

vaukset henkilökohtaisina tilityksinä pääsääntöisesti 

korvausvuotta seuraavana vuonna yhdistyksen kevät-

kokouksen vahvistettua edellisen vuoden tilinpäätök-

sen. Keräysvuotta seuraavan vuoden aikana saadaan 

tilitettyä noin 90 % edellisenä vuotena kerätyistä 

korvauksista. Ajantasaiset oikeudenhaltijoiden yhte-

ystiedot edesauttavat korvausten tilittämistä ajallaan. 

Kuvasto pyrkii aina selvittämään myös kaikkien nii-

den oikeudenhaltijoiden yhteystiedot, jotka eivät ole 

toimittaneet ajantasaisia tietojaan maksatusta varten.

Vuonna 2013 tilitettiin vuoden 2012 aikana kerättyjä 

korvauksia. Hallintokulujen vähentämisen jälkeen 

vuonna 2012 kerättyjä korvauksia oli tilitettävänä 

yhteensä 361 312 euroa. Kuvasto tilitti korvauksia 

oikeudenhaltijoille yhteensä 325 882 euroa. 

3.2. Toiminnan kulut ja Kuvaston hallintokulu 

Toiminnan kulut

Toiminnan kokonaiskulut olivat 272 509 euroa. Kulu-

jen kasvu edellisvuoteen nähden johtui pääasiallisesti 

Kuvaston strategiatyöhön ja oikeuksien yhteishal-

linnoinnin pitkäjänteiseen kehittämiseen tehdyistä 

satsauksista sekä asianajokuluista tekijänoikeuksien 

yleisen valvonnan kannalta tärkeässä taideväärennöstä 

koskeneessa oikeudenkäynnissä.

Kuvaston hallintokulu 

Kuvaston tilityssäännön mukaan kalenterivuoden 

korvaus- ja muiden tuottojen sekä korvausten pe-

rinnästä aiheutuneiden kulujen sekä yhdistyksen 

kokouksen vahvistamien toiminnan kehittämiseen 

tehtävien varausten perusteella lasketaan hallinto-

kuluprosentti, jonka yhdistyksen kokous vahvistaa 

vuosittain kevätkokouksessaan tilinpäätöksen vahvis-

tamisen osana. 

Kotimaisilta oikeudenhaltijoilta vuonna 2013 pi-

dätettäväksi hallintokuluksi vahvistettiin  27,91 %. 

Ulkomaisilta oikeudenomistajilta perittävä hallinto-

kulu perustuu Kuvaston solmimiin vastavuoroisuus-

sopimuksiin ja on sopimuksesta riippuen joko 20% 

tai 25%. 
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4	
Tekijänoikeudellinen 
neuvonta, valvonta, 
koulutus ja viestintä

4.1. Tekijänoikeudellinen neuvonta ja valvonta 

Kuvasto valvoo edustamiensa taiteilijoiden tekijän-

oikeudella suojattujen teosten käyttöä sekä tarjoaa 

laaja-alaisesti tekijänoikeudellista neuvontaa. Vuoden 

2013 aikana yhteydenottoja tuli päivittäin noin viides-

tä kymmeneen kappaletta.  Yhteydenottajista arviolta 

noin puolet oli Kuvaston taiteilija- tai käyttäjäasiak-

kaita. 

4.2. Tekijänoikeudellinen koulutus ja esitelmät

Kuvasto esitelmöi ja antaa tekijänoikeudellista kou-

lutusta muun muassa taiteilijaseurojen tai muiden 

yhdistysten tilaisuuksissa sekä visuaalisen alan oppi-

laitoksissa alan opiskelijoille. Tämän lisäksi koulutus-

ta suunnataan myös kuvien käyttäjätahoille. Esitelmät 

käsittelevät Kuvaston toimintaa sekä tekijänoikeudel-

lisia kysymyksiä. Toiminnanjohtaja esitelmöi vuonna 

2013 muun muassa Taidemaalariliiton Taide julkisissa 

hankkeissa -seminaarissa, Opetus- ja kulttuurimi-

nisteriön WIPO-koulutuksessa sekä Nurmijärven 

Kulttuurikohtaus -tapahtumassa.

4.3. Seminaarit

Kuvasto järjesti joulukuussa 2013 yhteistyössä Nyky-

taiteen museo Kiasman kanssa seminaarin Taide ja 

taiteilijat murroksessa? Seminaarin tavoitteena oli ku-

vataiteilijan ja -taiteen aseman tarkastelu muuttuvassa 

digitaalisessa ympäristössä. Seminaarin teemoja olivat: 

kuvataiteilijan oikeudellinen asema, taiteen tekemisen 

ja tekijyyden muuttuminen, Kiasman ajankohtaiset 

hankkeet (open access) sekä taiteen käytön ja kulutta-

jakäyttäytymisen trendit. Kiasman 200-paikkainen sali 

oli täynnä, ja seminaari sai hyvää palautetta. 

4.4. Viestintä 

Kuvasto viesti Kuvaston verkko- ja Facebook-sivuilla 

sekä Suomen Taiteilijaseuran verkkolehdessä. Lisäksi 

Kuvasto lähetti aihekohtaisia tiedotteita lehdistölle, 

jäsenjärjestöille sekä muille kulttuurijärjestöille ja 

-instituutioille. 

Asiakaskysely

Kuvaston strategian mukaisesti Kuvasto teki syyskuus-

sa 2013 asiakaskyselyn. Kysely suunnattiin suomalaisil-

le kuvataiteilijoille ja perikunnille. Kyselyyn vastasi 300 

henkilöä. Vastaajista reilu 70 % oli Kuvaston asiakkaita. 

Asiakaskyselyn perusteella tärkein syy kuulua Kuvas-

toon on tekijänoikeuksien valvonta yleisesti. Tekijän-

oikeudellista neuvontaa ja Kuvaston yhteiskunnallista 

vaikuttamista pidettiin myös tärkeänä. Lisäksi korva-

uksien saaminen Kuvaston avulla on olennainen syy 

kuulua Kuvastoon. Eri korvauslajeista näyttelykorvaus 

koettiin kyselyssä selvästi tärkeimmäksi. Toiseksi tär-

keimpänä korvauslajina pidettiin toisintamiskorvausta.
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5	
Yhteiskunnallinen  
vaikuttaminen

5.1. Kansallinen vaikuttaminen

Kansallinen lainsäädäntö

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen luovan työn teke-

misen edellytysten vahvistamiseksi on käytännössä 

merkittävä osa Kuvaston toimintaa. Kuvasto vaikuttaa 

aktiivisesti tekijänoikeuslain kansalliseen kehitykseen 

pitämällä yhteyttä viranomaisiin, antamalla lausuntoja 

laki- ja muista aloitteista, sekä tekemällä yhteistyötä 

muiden kansallisten toimijoiden kanssa. 

Vuoden 2013 aikana oli kansallisella tasolla useita 

merkittäviä tekijänoikeuksia koskevia hankkeita. Kult-

tuuriministeri Paavo Arhinmäki asetti alkuvuodesta 

2012 tekijänoikeusasioiden neuvottelukunnan. Neu-

vottelukunnan ensimmäinen toimikausi oli 1.3.2012 – 

31.12.2013  ja se toimii Opetus- ja kulttuuriministeriön 

neuvoa-antavana asiantuntijaelimenä tekijänoikeutta 

koskevissa asioissa. Neuvottelukunnan tehtävänä on 

seurata ja arvioida tekijänoikeuslainsäädännön ja 

-järjestelmän kehitystä sekä edistää yhteistyötä ja tie-

donkulkua ministeriön, alan sidosryhmien ja asiantun-

tijoiden välillä. Kuvasto ja Suomen Taiteilijaseura osal-

listuivat neuvottelukunnan kokouksiin vuonna 2013. 

Kuvasto antoi Opetus- ja kulttuuriministeriölle vuonna 

2013 lausunnon koskien hallituksen esitysluonnosta 

tekijänoikeuslain muuttamiseksi. Luonnos sisälsi lain-

säädäntöehdotuksia lukuisista tekijänoikeuden alaan 

kuuluvista asioista mukaan lukien orpoteosdirektiivin 

voimaansaattaminen, sopimuslisenssikonstruktion vah-

vistaminen sekä lainauskorvauspykälän täsmentäminen.

Järkeä tekijänoikeuslakiin -kansalaisaloite herätti run-

saasti keskustelua vuonna 2013. Luovan alan edustajat 

laativat yhteisen tiedotteen luovan työn ja toimeen-

tulon turvaamisen puolesta joulukuussa. Tiedotteen 

ydin oli se, että kansalaisaloite ei tosiasiassa paranna 

tekijänoikeuksien haltijoiden asemaa eikä sen viralli-

nen tiivistelmä ja mainonta vastaa aloitteen sisältöä. 

Tekijänoikeusneuvosto 

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti tekijänoikeus-

neuvoston toimikaudelle 15.10.2012 – 14.10.2015. 

Tekijänoikeusneuvoston tehtävänä on avustaa Opetus- 

ja kulttuuriministeriötä tekijänoikeutta koskevien 

asioiden käsittelyssä sekä antaa lausuntoja tekijän-

oikeuslain soveltamisesta. Tekijänoikeusneuvoston 

lausunnoissa on käsitelty tärkeimpiä tekijänoikeuden 

tulkintakysymyksiä, muun muassa teostasoa, talou-

dellisia ja moraalisia oikeuksia, julkista esittämistä, 

tekijänoikeuden rajoituksia ja tekijänoikeuden siirty-

mistä. Kuvaston toiminnanjohtaja Tommi Nilsson oli 

tekijänoikeusneuvoston varajäsen. 

Lyhty

Luovan työn tekijöiden ja yrittäjien yhteistyöelin 

LYHTY on tärkeä yhteiskunnallinen vaikuttaja, jonka 
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merkitys oikeudenhaltijoiden äänenä on erityisesti 

viime vuosina korostunut. Lyhty osallistuu aktiivi- 

sesti yhteiskunnalliseen keskusteluun, laatii lausun-

toja lakialoitteista sekä selvityksiä tekijänoikeudella 

suojattujen teosten käytöstä. 

Vuoden 2013 aikana toiminnanjohtaja osallistui 

Lyhdyn johtoryhmän kokouksiin. Toimisto- ja vies-

tintäassistentti osallistui Lyhdyn viestintäryhmän 

tapaamisiin. Kuvastolla on edustaja myös Lyhdyn 

valtuuskunnassa. 

Kuvaryhmä

Epävirallisen kuvaryhmän muodostavat Kopioston 

kuvaryhmään kuuluvat kuva-alan tekijäjärjestöt: Ku-

vasto, Finnfoto, Grafia, Kuvittajat ja Sarjakuvapiirtä-

jät. Toiminnanjohtaja edusti Kuvastoa kuvaryhmässä. 

Vuoden 2013 aikana kuvaryhmässä käsiteltiin erityi-

sesti Kopioston perimien valokopiokorvausten jakoon 

liittyviä kysymyksiä. 

5.2. Kansainvälinen vaikuttaminen

Pohjoismainen yhteistyö, CISAC ja EVA

Kuvasto tekee tiivistä yhteistyötä Kuvaston pohjois- 

maisten sisarjärjestöjen sekä kansainvälisten kuva- 

alan kattojärjestöjen EVA:n ja CISAC:n kanssa. 

Yhteistyön keinoin kartoitetaan muun muassa uusia 

lisensiointimahdollisuuksia sekä seurataan lainsää-

dännön kehittymistä pohjoismaisella ja EU-tasolla. 

Kuvaston toiminnanjohtaja Tommi Nilsson osallistui 

syyskuussa Kööpenhaminassa järjestettyyn pohjois-

maisten kuva-alan tekijänoikeusjärjestöjen kokouk-

seen. EU-tasolla Kuvasto osallistui erityisesti EVA:n 

antamien lausuntojen valmisteluun.

6	
VISEK

Kuvaston yhteydessä toimiva Visuaalisen taiteen edis-

tämiskeskus VISEKin johtokunta myöntää vuosittain 

apurahoja audiovisuaalisen kuvataiteen tuotannon 

sekä digitaalisen kuvataiteen tekemisen edistämiseen. 

VISEKin jakamat apurahat katetaan Opetus- ja kult-

tuuriministeriön VISEKille kohdistamista hyvitys-

maksuvaroista. Vuonna 2013 hyvitysmaksuvaroista 

osoitettiin VISEKille 21.000 euroa.  Hakemuksia 

saapui yhteensä 68 kappaletta, joista apurahaa myön-

nettiin 16 hakijalle. VISEKin johtokuntaan kuului-

vat vuonna 2013 Petri Sipilä, Petri Kuljuntausta ja 

Merja Puustinen.



13Taina Kokkonen Pyhimys, 2008
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7	
Erik Enroth 
-palkinto

Kuvasto on jakanut Erik Enroth -muistopalkintoa 

vuodesta 2002. Taidemaalari Erik Enroth (1917-1975) 

vaikutti oikeudenkäynnillään oikeudesta teostensa va-

lokuvaamiseen siihen, että tekijänoikeuslakiin saatiin 

kirjattua kuvataiteilijan luoksepääsyoikeus. Vuonna 

2013 palkinto myönnettiin kriitikko Otso Kantokor-

velle. Palkinto myönnettiin aktiivisesta osallistumises-

ta julkiseen keskusteluun ja rohkeudesta ottaa kantaa 

ajankohtaisiin kysymyksiin luovan työn tekijöiden 

tekijänoikeuksista ja ammatillisesta asemasta.

Enrothin muistopalkinnosta kirjoitettiin tiedote,  

joka perustui Otso Kantokorven haastatteluun. Tiedo-

te lähetettiin lehdistölle, jäsenjärjestöille sekä muille 

kulttuurijärjestöille ja -instituutioille. 

8	
Kuvaston strategiatyö 

Kuvaston hallitus aloitti vuonna 2013 strategiatyösken-

telyn. Strategiatyö pitää sisällään muun muassa yhdis-

tyksen toiminnan, osaamisen ja vahvuuksien, yhteis-

kunnallisen ja juridisen aseman, markkinatilanteen ja 

sidosryhmien määrittelyn ja analysoinnin sekä arvojen, 

mission ja vision muotoilun. Lisäksi strategiatyöhön 

kuuluu olennaisena osana strategian mukaisten tavoit-

teiden ja konkreettisten toimenpiteiden artikulointi 

sekä toimintatapojen ja sopimusten kehittämistyö.

Strategiaa valmistelevassa työryhmässä olivat Jaakko 

Rustanius, Petri Sipilä, Nina Tuittu ja Tommi Nilsson. 

Kuvaston hallitus päätti jatkaa ja syventää strategia-

työtä vuonna 2014. Strategian mukaisesti Kuvaston 

missio on seuraava: 

– Turvata kuvataiteilijoiden tekijänoikeudet  

 ja työn edellytykset

– Tehdä teosten käyttö helpoksi

– Edistää kuvataiteen ja -taiteilijoiden asemaa yhteiskunnassa
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