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Kyselytutkimus kuvataitei l i joiden teki jänoikeudell isesta 
näyttelykorvauksesta 
 
 
1. Kyselyn tausta 
 
Kuvasto on hallinnoinut kuvataiteilijoiden tekijänoikeudellista näyttelykorvausta vuodesta 1999 
lähtien. Korvauksen piiriin kuuluvat Kuvaston vuosikokouksen tekemän päätöksen mukaan 
valtiollinen ja kunnallinen näyttelytoiminta, pääsymaksumalliset näyttelyt sekä muut näyttelyt, joiden 
yhteydessä korvauksesta sovitaan. Kuvataitelijan oikeus näyttelykorvaukseen koskee niitä teoksia, 
jotka ovat taidenäyttelyn avautuessa kuvataiteilijan omistuksessa. 
 
Kesällä 2015 Kuvasto toteutti kyselytutkimuksen liittyen taidenäyttelyiden sopimus- ja 
korvauskäytäntöihin. Kysely suunnattiin ainoastaan Kuvaston taiteilija-asiakkaille, joiden puolesta 
Kuvasto perii näyttelynjärjestäjiltä tekijänoikeudellisen näyttelykorvauksen. Aiemman, vuonna 2013 
tehdyn asiakastyytyväisyyskyselyn perusteella näyttelykorvaus on Kuvaston taiteilija-asiakkaille 
tärkein korvauslaji. Nyt toteutetun kyselyn tavoitteena oli kartoittaa asiakkaiden kokemuksia ja 
näkemyksiä näyttelykorvauksesta museonäyttelyiden järjestämisen yhteydessä.  
 
Kaksi kuukautta (30.6. – 28.8.2015) avoinna ollut kysely toteutettiin verkkolomakkeena. Kyselystä 
tiedotettiin asiakkaille Kuvaston uutiskirjeessä, verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa. 
Sähköinen lomake jakaantui kolmeen osaan. A-osassa kysyttiin vastaajien taustatietoja, B-osan 
kysymykset koskivat taloutta ja C-osan sopimusneuvotteluja. Kyselyyn oli mahdollista vastata 
nimettömänä. 
 
Kyselyn ajankohtana Kuvastoon kuului lähes 2 200 taiteilijaa, joista elossa olevia taiteilijoita oli noin 1 
900. Kyselyyn vastasi kaiken kaikkiaan 161 henkeä. Tulosten analysoinnissa on otettu kuitenkin 
huomioon vastaukset vain 120 vastaajalta, sillä osa jätti vastaamatta B- ja C-osan kysymyksiin. 
Kuvasto-asiakkaiden kokonaismäärään nähden vastausten määrä on pieni, mikä viittaa siihen, että 
tiukasti rajatussa kohderyhmässä kyselyn aihepiiri kosketti harvoja. On myös mahdollista, ettei 
kesäaikaan toteutettu kysely tavoittanut kaikkia kohderyhmään kuuluneita asiakkaita. Tästä johtuen 
kyselyn tuloksista ei voida tehdä kaikkia taiteilijoita koskevia päätelmiä. Suuntaviivoja ne silti antavat. 
Tätä tukee myös se, että tulokset ovat keskeisiltä osin yhteneväiset Suomen Taiteilijaseuran ja 
Teollisuustaiteen Liitto Ornamon kyselytutkimuksen1 tulosten kanssa.  
 
 
2. Ketkä vastasivat kyselyyn? 
 
Kyselyyn vastanneet taiteilijat edustavat Kuvaston taiteilija-asiakkaita ikäjakaumaltaan laajasti. 
Nuorimmat kyselyyn vastanneista taiteilijoista olivat 25-vuotiaita ja vanhimmat 76 vuotta. Valtaosa 
vastaajista oli syntynyt 1960- ja 70-luvuilla.  
 
Vastaajista naisia oli 64 % ja miehiä 33 %. Muutama vastaaja ei halunnut määritellä sukupuoltaan (3 
%). Suurin osa vastaajista tuli joko pääkaupunkiseudulta tai Etelä- ja Länsi-Suomesta (50 %, 20 %, 14 
%). Muilta alueilta vastaajia oli huomattavasti vähemmän. Kolme vastaajista asui ulkomailla. 
																																																								
1	https://www.ornamo.fi/app/uploads/2016/02/Ornamo_STS_kysely-1.pdf;	Haettu	
23.3.2016		
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Kuva 1. Vastaajien asuinpaikka 
 
Kyselyyn vastanneet ammattikuvataiteilijat ovat erittäin koulutettuja, ja useimmilla on pitkä kokemus 
alalta. Suurimmalla osalla vastaajista oli joko ylempi tai alempi korkeakoulututkinto (48,3 %, 24,8 %).  
Keski-asteen tutkintoja oli 17,7 prosentilla ja perusasteen tutkintoja alle 4 prosentilla. Kahdeksan 
vastaajaa teki tohtorin tai lisensiaatin tutkintoon tähtääviä jatko-opintoja. Vastaajista lähes puolet 
(46,8%) kertoi toimineensa ammattitaiteilijana yli 20 vuotta. 16-20 vuotta alalla olleita oli 14,1 %, 11-
15 vuotta 14,7 %, 6-10 vuotta 13,5 % ja 1-5 vuotta 10,3 %. Alle vuoden ammattitaiteilijana toimineita 
oli vain yksi vastaajista.  
 
 

  
Kuva 2. Vastaajien koulutus 
 
Vastaajilta tiedusteltiin, minkä verran taiteilijat olivat pitäneet yksityis- tai ryhmänäyttelyitä 
taidemuseoissa edellisen kolmen vuoden aikana. Yleisimpiä olivat 2-3 osallistujan ryhmänäyttelyt ja 
yksityisnäyttelyt, kun taas isommat ryhmänäyttelyt olivat harvinaisempia. Yksityis- ja pienempien 
ryhmänäyttelyiden korostuminen tuloksissa selittyy sillä, että vastaajista iso osa on erittäin pitkään, 
yli 20 vuotta alalla toimineita taiteilijoita. Kysely kuitenkin osoittaa, että nuorilla taiteilijoilla on 
taidemuseoissa järjestettyjä näyttelyitä muita ikäluokkia vähemmän ja ne ovat luonteeltaan erilaisia. 
Ryhmänäyttelyt olivat tyypillisiä kaikissa ikäluokissa, mutta 70-luvuilla syntyneillä ja sitä vanhemmilla 
kuvataiteilijoilla ryhmänäyttelyt olivat pienempiä, muutaman osallistujan näyttelyitä. Isot 9-20 
hengen ryhmänäyttelyt olivat sen sijaan tyypillisiä erityisesti 1980- ja 1990-luvuilla syntyneille nuorille 
kuvataiteilijoille. Myös yksityisnäyttelyt olivat nuorilla taiteilijoilla odotetusti harvinaisempia kuin 
muissa ikäluokissa.  
 

Pääkaupunkiseutu 50,31 %

Etelä-Suomi 19,50 %

Itä-Suomi 6,92 %

Länsi-Suomi 13,84 %

Keski-Suomi 1,89 %

Pohjois-Suomi 5,66 %

Asun ulkomailla 1,89 %

Perusasteen tutkinto 3,92 %

Keskiasteen tutkinto 17,65 %

Alempi korkeakoulututkinto 24,84 %

Ylempi korkeakoulututkinto 48,37 %

Tutkijakoulutus 5,23 %
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Kuva 3. Vastaajien taidemuseoissa olleet näyttelyt viimeisen kolmen vuoden aikana 
 
 
 
3. Korvaukset taidemuseonäyttelyistä: kenellä oikeus, milloin korvauksia?  
 
Kuvataiteilijalla on tekijänoikeuslakiin perustuva oikeus korvaukseen silloin, kun näyttelyssä on esillä 
taiteilijan omistuksessa olevia teoksia. Positiivista vastausten valossa on se, että valtaosa kyselyn 
vastaajista (79 %) tiesi olevansa lain perusteella oikeutettu korvaukseen. Viidesosa vastaajista (21 %) ei 
kuitenkaan tiennyt lakisääteisyydestä, mikä kertoo siitä, että taiteilijoiden tekijänoikeustuntemusta 
on tarve lisätä tässä suhteessa. Epätietoisuutta esiintyi myös kaikissa ikäluokissa, joten vastaajan iällä 
ei ollut merkitystä sille, miten hyvin taiteilija tuntee oikeutensa.  
 
 

 
Kuva 4. Tiesitkö, että sinulla on lakiin perustuva oikeus saada korvaus omistamiesi teosten näyttämisestä? 
 
Vastaajilta tiedusteltiin myös, ovatko he saaneet näyttelykorvauksia Kuvaston kautta vastausvaihtojen 
ollessa kyllä, en, en osaa sanoa. Lähes kaksi kolmasosaa vastaajista (67 %) oli saanut korvauksia 
Kuvaston tilittämänä. Vajaa kolmannes (29 %) ei ollut saanut korvauksia lainkaan ja loput (4 %) eivät 
tienneet, olivatko saaneet niitä. Taiteilijoita pyydettiin kertomaan myös, mitä muita korvauksia he 
ovat saaneet, mutta sitä kyselyssä ei selvitetty, mistä näyttelykorvauksitta jääminen johtuu. Lisäksi 
kysely jättää avoimeksi, miltä ajalta taiteilijat eivät ole saaneet korvauksia ja ovatko taiteilijat olleet 
mainitsemiensa näyttelyiden aikaan Kuvaston asiakkaita. 
 

Yksityisnäyttely

Ryhmänäyttely 2-3 osallistujaa

Ryhmänäyttely 4-8 osallistujaa

Ryhmänäyttely 9-20 osallistujaa

Kyllä	79,41	%	
Ei	20,59	%	
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Kuva 5. Oletko saanut Kuvaston kautta tekijänoikeudellisia näyttelykorvauksia? 
 
Kuvasto kerää näyttelykorvauksen vain siltä ajalta, kun taiteilija on ollut Kuvaston asiakkaana eikä 
korvauksia kerätä takautuvasti. Nykykäytännön mukaan näyttelykorvaus laskutetaan taiteilijan 
puolesta näyttelynjärjestäjän ilmoituksen perusteella. Tulokset herättävätkin kysymyksen, johtuvatko 
taiteilijoiden en- ja en osaa sanoa -vastaukset mahdollisesti siitä, että näyttely on jäänyt ilmoittamatta 
Kuvastolle. On myös mahdollista, että korvaussummat ovat olleet verrattain pieniä ottaen huomioon 
kyselyssä mainittujen ryhmänäyttelyiden suuren määrän: ryhmänäyttelyissä taiteilijalla on esillä 
useimmiten yksi tai vain muutama teos. Lisäksi näyttelyistä kerätyt tekijänoikeuskorvaukset tilitetään 
taiteilijoille keräysvuotta seuraavana vuonna. Siten korvaussummat ovat saattaneet jäädä joko 
pienuutensa tai viiveen vuoksi taiteilijalta huomaamatta. Sillä, miten hyvin taiteilija tuntee 
oikeutensa, ei näytä kuitenkaan olevan merkitystä sille, oliko taiteilija saanut Kuvaston kautta 
näyttelykorvauksia.  
 
 
 
4. Miten näyttelykorvaus hinnoitellaan? 
 
Kuvaston näyttelykorvaushinnoittelua uudistettiin toukokuussa 2015, mihin kyselyyn vastanneet 
olivat suhteellisen tyytyväisiä. Vastaajista yli puolet (58%) piti uuden hinnoittelun tasoa sopivana, 
mutta toisaalta hieman alle puolet (41 %) piti sitä edelleenkin liian alhaisena. Avovastausten 
perusteluissa korostuikin se, että taiteilijapalkkion puuttumisen tai harvinaisuuden vuoksi 
näyttelykorvaus rinnastetaan usein työstä maksettavaan palkkaan tai palkkioon. Käytännössä 
tekijänoikeudellinen näyttelykorvaus merkitsee kuvataiteilijoiden toimeentulossa ja ansaintalogiikan 
kannalta kuitenkin lisäansiota. Siitä huolimatta se on monille tervetullut ja tärkeä sellainen. 
Avovastauksissa esitetyt vaihtoehtoiset korvaussummat vaihtelivat 100–5 000 euron välillä, joten 
summat eivät ole keskenään vertailtavissa. Yleisesti ottaen hinnaston nykyisiä teoskohtaisia 
perushintoja toivottiin korotettavan joko joillakin prosenteilla (+20-25 %) tai tiettyä summaa 
vastaavaksi. 
 
”Korvaus ei huomio teoksen pystytykseen kuluvaa aikaa sen kummemmin kuin itse teoksen 
valmistukseen kulunutta aikaa tai sen arvoa eikä ole missään suhteessa taiteilijan työmäärään. Yksi 
hintaluokka ei ole oikeudenmukainen. Korvauksen pitäisi määrittyä taiteilijan työmäärän tai teoksen 
arvon mukaan (näiden määrittämisessä toki ongelma)” 
 
”Korvauksen suuruutta on vaikea määritellä, mutta mistä tahansa näyttelystä aiheutuu aina taiteilijalle 
kustannuksia ja käytännössä nämä näyttelykorvaukset kattavat niitä. Nykyään monissa 

Kyllä 66,91 %

En 28,68 %

En osaa sanoa 4,41 %
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ryhmänäyttelyissä on jurytysmaksut, osallistumismaksut, kuljetuskustannuksista vastattava itse jne.    
Varsinaisesta palkasta tai näyttökorvauksesta ei juurikaan voi puhua. Käytännössä korvausten pienuus 
aiheuttaa sen, että esim. ryhmänäyttelyitä on vaikea koota kun taiteilijat kokevat sen 
hyväntekeväisyystoiminnaksi, josta taiteilija ei saa mitään - ei ainakaan tunnetumpien taiteilijoiden 
osalta.  Minusta näyttelykorvauksia tulisi verrata vaikka luentopalkkioihin, jotka ovat paljon 
suurempia.” 
 
”Pitäisi saada näyttelyn pitämisestä elämiseenkin riittävä palkka koko siltä ajalta kuin näyttelyä 
työstetään, yksityisnäyttelyä pitäessäni tekemiseen kului laskentatavasta riippuen 4-12 kk. Nythän 
näin ei lähimainkaan ole, jäin tappiolle jopa teosten tekokustannuksissa, apurahat eivät korvanneet 
nuo lähemmäs 50 teosta kuin puoliksi.” 
 

 
Kuva 6. Onko tekijänoikeudellisen näyttelykorvauksen nykyinen taso mielestäsi sopiva, liian suuri vai liian pieni? 
 
Avoimissa vastauksissaan taiteilijat kertoivat museoiden muista heille maksamista korvauksista. 
Vastausten perusteella museot saattavat maksaa yksittäisille taiteilijoille korvauksia esimerkiksi 
matkakuluista, majoituksesta, rahti- ja kuljetuskuluista, materiaali-, tuotanto- tai valmistuskuluista, 
sisällöntuottamisesta sekä kuratoinnista. Muutama vastaajista mainitsi saaneensa joko palkkaa, 
päivärahaa tai katalogin. Käytännöt korvausten maksamisen osalta selvästi kuitenkin vaihtelevat eikä 
niiden maksaminen ole järjestelmällistä.   
 
”Museon näyttelypalkkion, mutta useimmiten muutaman näyttelyä koskevan katalogin.” 
”Teosostojen muodossa tai 15 vuotta sitten museo maksoi kehystyksen.” 
 
 
5. Piece of cake vai Hard as hell? Sopimusneuvottelut taidenäyttelyiden 
järjestämisestä  
 
Suurin osa kyselyyn vastanneista taiteilijoista sopii taidenäyttelyistä kirjallisella sopimuksella. 
Taidenäyttelyistä sovittaessa kolmasosa vastaajista (30,3 %) kertoi tekevänsä aina kirjallisen 
sopimuksen osallistumisesta ja neljänneskin usein (25 %). Loput vastaajista oli tehnyt sopimuksen 
satunnaisemmin (joskus 19,3 %, kerran 9,2 %). Huomionarvoista on kuitenkin, että jopa 16 % 
taiteilijoista kertoi, ettei ollut koskaan tehnyt kirjallista sopimusta. Vastaajien iällä ei ollut merkitystä 
sille, oliko taiteilija jättänyt sopimuksen tekemättä.   
 

Sopiva 58,4 %

Liian suuri 0 %

Liian pieni 41,6 %
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Kuva 7. Oletko tehnyt kirjallisen sopimuksen museonäyttelyyn osallistumisesta? 
 
Vastaajia pyydettiin myös arvioimaan omia valmiuksiaan neuvotella museonäyttelystä. Valmiuksilla 
kyselyssä tarkoitettiin muun muassa sopimusoikeuden ja -käytäntöjen sekä tekijänoikeuden 
tuntemusta, henkilökohtaisia neuvottelutaitoja sekä muita neuvotteluun vaikuttavia tietoja ja taitoja. 
Kysely osoittaa, että taiteilijat kokevat taitonsa ja tietämyksensä sopimusneuvotteluissa 
riittämättömiksi. Lähes puolet (41 %) piti tietojaan ja taitojaan sopimusneuvotteluissa tyydyttävinä. 
26 % vastaajista piti tietojaan ja taitojaan heikkona. Hyvät tiedot ja taidot omasi mielestään vain 22 % 
vastaajista ja alle 10 % piti tietojaan ja taitojaan erinomaisina.  
 
Tietoja ja taitoja koskevien vastausten valossa ei ole yllättävää, että taidenäyttelyitä koskevissa 
sopimusneuvotteluissa taiteilijat kokevat asemansa heikoksi. Taidemuseon ja taiteilijan välistä asemaa 
neuvottelutilanteessa arvioitaessa ylivoimainen enemmistö vastaajista piti museon asemaa selvästi 
vahvempana tai jonkin verran vahvempana (72,9 %, 18,6 %). Molempia tasa-arvoisessa asemassa piti 
vain 6,8 % vastaajista. Alle 2 % vastaajista piti taiteilijaa selvästi vahvemmassa asemassa. Heikosta 
asemasta huolimatta kuitenkin hieman yli puolet vastaajista (51,4 %) arvioi saavuttaneensa 
tavoitteensa sopimusneuvotteluissa kohtalaisesti ja melko hyvin vajaa 20 % vastaajista. 13,8 % arvioi 
onnistuneensa melko huonosti ja 12,8 % huonosti. Erinomaisesti katsoi onnistuneensa hyvin harva 
(2,8%). 
 
”Museo sanelee. Sopiminen on ollut valmiin paperin allekirjoittamista.” 
 

 
Kuva 8. Arvioi yleisellä tasolla taiteilijan ja museon välistä neuvottelutilannetta, kun näyttelyistä ja niihin liittyvistä 
korvauksista sekä muista taloudellisesta näkökohdista sovitaan. 
 

Aina 30,25 %

Usein 25,21 %

Joskus 19,33 %

Kerran 9,24 %

En koskaan 15,97 %

Museolla selvästi vahvempi asema 
72,88 %

Museolla on jonkin verran vahvempi 
asema 18,64 %

Taiteilijalla ja museolla tasaveroinen 
asema 6,78 %

Taiteilijalla selvästi vahvempi asema 
1,69 %
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Kuva 9. Mistä asioista olet museon kanssa sopinut näyttelyyn liittyen? 
 
Sopimusneuvotteluissa taiteilijat ja museot sopivat kyselyn perusteella ensisijaisesti näyttelyn 
toteutukseen liittyvistä kuluista, kuten rakentamisesta, kuljetuksista ja vakuutuksista (84,7 %, 79,3 %, 
63,9%). Näyttelyn oheisohjelmaan osallistumisesta oli sopinut 54,1 % vastaajista ja markkinoinnista 
sekä tiedottamisesta puolet (50,5 %). Jotkut taiteilijoista (18 %) olivat sopineet myös teoksen 
tuotantokuluista. Palkasta oli sopinut vain 12,6 prosenttia vastaajista. Alle puolet taiteilijoista (41,4 %) 
oli sopinut erikseen tekijänoikeudellisesta näyttelykorvauksesta. Todennäköisimmin tämä johtuu 
siitä, että Kuvasto-asiakkuus vähentää tarvetta neuvotella korvauksesta. Toisaalta osa taiteilijoista, 
jotka eivät olleet sopineet näyttelykorvauksesta, eivät olleet saaneet myöskään korvauksia Kuvaston 
kautta. Taiteilijoiden avovastauksista käy myös ilmi, että museo vahvempana sopimusosapuolena 
saattaa vaatia taiteilijaa toimimaan vastoin Kuvaston kanssa sopimaansa asiakassopimusta. 
 
”Piti allekirjoittaa että varsinaista Kuvasto/näyttelykorvausta en vaadi. Ripustusapu ja tiedotusapu oli 
ok” 
 
Kyselyn perusteella taiteilijat luottavat Kuvastoon tekijänoikeudellisen näyttelykorvauksen kerääjänä. 
Mikäli taiteilijat olisivat itse neuvotelleet ja sopineet samansuuruisesta tekijänoikeudellisesta 
korvauksesta, jonka Kuvasto nyt kerää edustamiensa taiteilijoiden puolesta, katsoi yli puolet (58 %) 
sen olevan vaikeaa ja vain 5 % vastaajista helppoa. Loput vastaajista (38%) eivät osanneet sanoa, 
olisiko korvauksen periminen helppoa vai vaikeaa.  
 

 
Kuva 10. Jos neuvottelisit ja sopisit tekijänoikeudellisesta näyttelykorvauksesta itse, olisiko samansuuruisen korvauksen 
periminen museolta helppoa, vaikeaa, en osaa sanoa? 

Palkasta 12,61 %

Teoksen tuotantokuluista 18,02 %

Näyttelyn rakentamisesta ja purkamisesta 
84,68 %
Vakuutuksista 63,96 %

Kuljetuksista 79,28%

Oheisohjelmaan osallistumisesta 54,05 %

Markkinoinnista ja tiedottamisesta 50,45 %

Tekijänoikeudellisesta näyttelykorvauksesta 
41,44 %

Helppoa 5,08 %

Vaikeaa 58,47 %

En osaa sanoa 38,14 %
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Neuvottelun vaikeaksi katsoneiden taiteilijoiden avovastauksissa korostuu erityisesti pelko tai huoli 
hankalaksi leimautumisesta sekä kokemukset syrjinnällä uhkailusta. Toiseksi eniten vastauksissa 
toistui näkemys siitä, ettei yksittäisellä taiteilijalla ole mahdollisuuksia esittää mitään 
korvausvaatimuksensa tueksi, jos museo painostaa tai kieltäytyy maksamasta vetoamalla pieneen 
budjettiin. Käytännössä neuvotteluvara saattaa jäädä silloin vähäiseksi.  
 
”Museon on helppo olla ottamatta näyttelyyn tekijää, joka vaatii korvauksia.”  
 
“Kilpailu näyttelyajoista on kovaa, ja luulen että kynnyksenä näyttelykorvauksen perimisessä olisi 
kova. Pelko "hankalaksi" toimijaksi leimautumisesta ehkä vaikuttaisi asiaan.” 
 
”Museot eivät todennäköisesti haluaisi/suostuisi maksamaan mitään koska "niillä ei ole rahaa”.” 
 
”Museot valittavat rahan vähyyttä ja sitä ettei näyttelykorvausta ole budjetoitu. Maaseutukaupungissa 
jos näyttely on muun tahon kun museon kutsunäyttely, sanotaan että näyttelyn tuottajan pitäisi 
maksaa näyttelykorvaus eli esim. paikallisen taiteilijaseuran tai ryhmän.” 
 
”Joillakin museoilla on jopa hiljaisena sääntönä välttää niiden taiteilijoiden esittelyä, jotka kuuluvat 
Kuvastoon, koska kaupungin myöntämä kulttuurimäärärahabudjetti on muka liian pieni.” 
 
Neuvottelun vaikeaksi kokeneet taiteilijat katsoivat korvauksen perimisen olevan Kuvaston kautta 
tehokkaampaa, kohtelevan taiteilijoita tasapuolisemmin ja vapauttavan taiteilijan aikaa varsinaiseen 
työskentelyyn. Vastaajat painottivat myös joukkovoiman merkitystä: Kuvaston asema laajaa 
taiteilijajoukkoa edustavana katsottiin yksittäistä taiteilijaa vahvemmaksi.  
 
”Ulkopuolisen toimijan periessä näyttelykorvausta, toiminta tuntuu demokraattisemmalta, ja 
taiteilijan oikeudet turvatummalta.” 
 
”Yksittäinen taiteilija on aina organisaatiota heikommassa asemassa neuvottelutilanteessa. Museolla 
on aina enemmän kokemusta ja tapoja vaikuttaa ja tinkiä.”  
 
”Kun on olemassa edes joten kuten toimiva järjestelmä, jonka toiminta-ajatukselle on selkeä 
perustelu (tekijänoikeudet), se palvelee parhaiten sekä taiteilijoita, museoita kuin muitakin taiteen 
esittelyyn, välittämiseen ja myyntiin riippuvia toimijoita. Yksittäisellä taiteilijalla ei ole MITÄÄN 
vääntömomenttia vaatia mitään. Keskitetysti on joitakin mahdollisuuksia. Uskon tosin museoiden 
toimivan eettisesti taloudellisten mahdollisuuksiensa puitteissa” 
 
”Virallinen taho on vakavammin otettava neuvotteluissa kuin yksityinen henkilö 
Omalla kohdallani ainakin on itseni hämmästyttävän vaikeaa muistaa, että näytteillä olevista teoksista 
kuuluu minun saada korvaus. Olen niin tottunut siihen, että näyttelyn pitämisestä maksaa taiteilija 
itse! Omassa suhtautumisessa on näköjään korjaamisen varaa.” 
 
”On paljon selkeämpää sekä museoille, että taiteilijalle, kun tietty taho kerää korvaukset. Freelance-
taiteilijalle tällaisia sopimusasioita on jo riittävästi ja niihin ei haluaisi käyttää liikaa omaa aikaa. 
Pääasia on kuitenkin taiteen tekeminen.”  
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En osaa sanoa -vastanneiden taiteilijoiden avovastauksissa korostuivat samankaltaiset perustelut kuin 
neuvottelun vaikeaksi kokeneilla vastaajilla: Kuvastolla on vahvempi neuvotteluasema kuin 
yksittäisellä taiteilijalla. Lisäksi epätietoisia epäilytti yleisen hinnaston puuttuminen ja se, että 
neuvottelutulos jäisi riippumaan liiaksi taiteilijan ja museohenkilökunnan välisistä suhteista. 
 
”Se riippuu niin museosta ja henkilöstä ja hänen ymmärryksestään ja asenteestaan.”  
”Vaikea sanoa, miten museot reagoisivat. Pitäisi olla ainakin käytettävissä selkeä yleinen hinnasto 
kuitenkin, johon voi vedota.” 
”Toiset museot ovat hyvin nihkeitä maksamaan näyttelykorvauksia, joten Kuvasto on hyvä kumppani 
etuja valvomassa”  
”Tietojeni ja aiempien kokemusteni perusteella museon maksuhalukkuus on (ainakin ollut) heikkoon 
rahatilanteeseen vetoamisen takia syyllistävää, kun lisäksi on vedottu tekijän teosten näkyvyyden 
lisäämiseen. On vastenmielistä ja nöyryyttävää vaatia/ anoa oikeuksiaan.”   
 
 
6. Tulevaisuuden korvaukset? 
 
Kuinka taidenäyttelyihin liittyvää sopimus- ja korvauskäytäntöä tulisi sitten kehittää? Kyselyn lopussa 
taiteilijoilta kysyttiin mielipidettä siitä, pitäisikö Kuvaston jatkaa edelleen tekijänoikeudellisen 
näyttelykorvauksen keräämistä.  
 
Suuri enemmistö vastaajista (86 %) kannatti olemassa olevaa järjestelmää, jossa Kuvasto sopii ja 
laskuttaa korvauksen edustamiensa taiteilijoiden puolesta. 14 % taiteilijoista ei osannut sanoa, 
pitäisikö järjestön jatkaa korvauksen perimistä, ja vain yksi prosentti vastaajista vastusti 
nykykäytännön jatkamista. Avoimissa vastauksissa taiteilijat perustelivat käytännön jatkamista 
osittain samoin kuin aiemmissa vastauksissaan: Kuvastolla on asiantuntemusta ja kokemusta 
näyttelynkorvauksen hallinnoinnista, ja kuvataiteilijoita kollektiivisesti edustava järjestö kohtelee 
samanarvoisesti taiteilija-asiakkaita.  
 
 

 
Kuva 11. Pitäisikö Kuvaston jatkaa tekijänoikeudellisen näyttelykorvauksen keräämistä? 
 
”Silloin voi luottaa, että neuvotteluasema on kaikilla kuvataiteilijoilla sama /tai ainakin Kuvaston 
asiakkailla). Olisi kuitenkin käytävä läpi. mitkä tilanteet ovat taiteilijalle epäedullisia. Tai mitkä 
tilanteet aiheuttava tarpeetonta ja kallista työtä.”  
 

Kyllä 85,59 %

Ei 0,85 %

En osaa sanoa 14,41 %
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”Taiteilija, ainakaan minä, en saa yhtäkään näyttelyä, jos vaadin korvauksia. Pitäisi olla laki, joka 
kieltää yhdenkään museon (myös esim. museosäätiön) esittämästä mitään näyttelyä ellei korvausta 
makseta, myös kuolleen taiteilijan perillisille.” 
  
”Kuvaston perimät maksut tukevat myös museokenttää suhteessa kuntapäättäjiin: tähänkin pitää olla 
rahaa (kysehän on pikkurahoista). Oleellista on, että Kuvasto kykenee ylläpitämään MINIMITASOA 
korvausten määrän suhteen.” 
 
”Kuvasto on hyvin asiaansa perehtynyt, kokenut neuvottelija, jonka sanalla on painoa.” 
 
 
Museonäyttelyn järjestämisestä maksettavan taiteilijapalkan osalta vastaajat näkivät sen yhtä tärkeäksi 
kuin tekijänoikeudellisen näyttelykorvauksen. Ylivoimainen enemmistö vastaajista (83,9 %) oli sitä 
mieltä, että taiteilijalle kuuluu myös palkka museonäyttelystä. Ainoastaan 3,4% vastaajista oli sitä 
mieltä, ettei taitelijapalkkaa tule ottaa käyttöön. Loput vastaajista (12,7 %) eivät osanneet sanoa, 
tulisiko taiteilijan saada palkkaa taidenäyttelyistä. Epäröivissä taiteilijoissa taiteilijapalkka herätti 
kysymyksiä kuitenkin lähinnä käytännön osalta – kuka on taiteilijan työnantaja ja mistä rahoitus. 
 
 

 
Kuva 12. Pitäisikö mielestäsi Suomessa ottaa käyttöön taiteilijapalkka koskien museonäyttelyitä? 
 
”Se on taiteilijan työtä.”  
”Museot ovat taiteen esittämistä varten. On absurdi tilanne että taiteilijalle ei makseta työstä joka on 
tärkein näyttelyn kannalta.” 
 
”Periaattessa hyvä idea- Mutta museonäyttelyitä pitää kovin harva taiteilija ja hekin harvoin, joten 
taiteilijakunnalle tästä ei ole juurikaan leivän leventäjäksi. Perusnäyttelytoiminta tulisi saada 
maksuttomaksi ja myynnin helpottamiseksi olisi hyvä luoda mekanismeja. Koskee myös videotaiteen 
ja muun sellaisen kauppaamista.”  
 
”Mitä palkka tarkoittaa..kuka on työnantaja Museoko? Taiteilijan pitää saada korvaus työstään ..olisko 
viisainta apurahatyyppinen korvaus.” 
”Periaatteessa kuulostaisi hyvältä. Tarkoittaa siis tuntiperusteista korvausta? Se voisi olla hyvä ja 
tasavertainen ratkaisu.” 
”Mitä se merkitsisi ? Jos näyttelyajalta saisi palkan olisihan se hieno juttu. Olisiko se korvaava 
systeemi kuvastokorvauksille?” 

Kyllä 83,9 %

Ei 3,39 %

En osaa sanoa 12,71 %
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Kyselytutkimuksen viimeisessä avoimessa kysymyksessä vastaajilta tiedusteltiin, millä tavoin heidän 
mielestään palkkio- ja korvausjärjestelmää tulisi kehittää. Taiteilijat esittivät runsaasti erilaisia 
kehitysehdotuksia. Pääsääntöisesti vastaajat kuitenkin katsoivat, että näyttelykorvausvelvollisuus 
tulee ulottaa koskemaan kaikkia näyttelyitä ja näyttelynjärjestäjiä. Yhtälailla tärkeänä pidettiin, että 
toimintaa vakiinnutetaan ja näyttelykorvaus kerätään järjestelmällisesti. Myös järjestelmän 
läpinäkyvyydessä nähtiin parantamisen varaa, minkä vuoksi osa vastaajista muistutti avoimuuden ja 
palkkioperusteiden avaamisen tärkeydestä.  
 
”Selvät säännöt kaikille” 
 
”Järjestelmän tulisi olla automaattinen osa museonäyttelyiden prosessia ja koskea kaikkia tasa-
arvoisesti niin Kuvastoon kuuluvien ja kuulumattomien osalta.” 
 
”Korvausta tulisi saada myös muualta kuin museonäyttelyistä, esim. ilmaiset näyttelytilat ja 
kaupunkien tai kirjastojen galleriat, joissa käy paljon ihmisiä.” 
 
”Palkkaperusteet jokaisessa tapauksessa selkeästi esiin ja taiteilijoille, sekä tilaajille hyvä 
informaatiopaketti siitä, mistä hinta koostuu. Avoimuus kunniaan!” 
  
 
 
7. Yhteenveto 
 
Kuvaston kyselyyn vastanneet taiteilija-asiakkaat luottavat Kuvastoon tekijänoikeudellisen 
näyttelykorvauksen keräävänä tahona. Taiteilijat näkevät Kuvaston kuvataiteilijoita laajasti 
edustavana, vakavasti otettavana ja asiansa tuntevana, neutraalina toimijana taiteilijan ja museon 
välissä – yksittäisen taiteilijan oikeuksille turvallisena selkänojana.  
 
Tekijänoikeudellinen näyttelykorvaus ja näyttelyn toteuttamisesta maksettava taiteilijapalkka ovat 
kyselyyn vastanneille taiteilijoille yhtä tärkeät. Taiteilijan toimeentulossa näyttelykorvauksen 
merkitys kasvaa sen mukaan, mitä pidempään taiteilija on toiminut alalla. Vaikka useimpien 
taiteilijoiden mielestä näyttelykorvauksen tasoa tulisi nykyisestä edelleen nostaa, on suurin osa 
vastaajista tyytyväisiä nykyiseen käytäntöön, jossa Kuvasto sopii ja laskuttaa näyttelykorvauksen 
taiteilijan puolesta näyttelynjärjestäjän ilmoituksen perusteella. Kysely kuitenkin osoittaa, että 
järjestelmää tulee edelleen kehittää sekä valvonnan että systemaattisuuden osalta. Tähän viittaa myös 
se, että osa taiteilija-asiakkaista – syystä tai toisesta – kertoo jääneensä näyttelykorvauksia vaille 
taidemuseoissa pitämistään näyttelyistä huolimatta.  
 
Kyselyn perusteella valta-osa vastanneista tuntee oikeutensa. Osalle taiteilijoista korvauskäytäntöjen 
ja omien oikeuksien tunteminen ovat silti jääneet hämäriksi, minkä lisäksi jopa yli puolet taiteilijoista 
oli jättänyt sopimatta näyttelykorvauksesta taidenäyttelystä sopimisen yhteydessä. Tietoisuutta 
näyttelykorvauksen perusteista tuleekin parantaa. Kuvataiteilijan lakiin perustuva oikeus 
tekijänoikeudelliseen näyttelykorvaukseen koskee kaikkia kuvataiteilijoita riippumatta siitä, ovatko 
taiteilijat Kuvaston asiakkaita. Tämä on tosiasia, jota kyselyn perusteella on edelleen tähdennettävä 
niin taiteilijoille kuin näyttelynjärjestäjille. 
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