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Luovuudella kohti kestävää yhteiskuntaa 
ja digitaalista tulevaisuutta

Yhteiskuntaa ja kestävää 
digitaalista tulevaisuu�a 
rakennetaan vaalimalla luovuu�a
Kuvaston tavoi�eina vaalikaudella 2023–2027 on vahvistaa 
taiteilijoiden oikeuksia ja osallisuutta luovassa taloudessa sekä 
parantaa taiteen digitaalista saatavuutta.  



    Vahvistetaan taiteilijan         
                   korvausoikeuksia 
                   digiympäristöissä

Taiteen ja taiteilijoiden ansaintalogiikka on digitalisaation vuoksi murrok-
sessa jota pandemiavuosina kasvanut sisältöjen kuluttaminen verkossa on vauhdittanut. 
Kuluttajille digitaalisuus on tuonut mahdollisuuden tutustua uudella tavoin sisältöihin ja 
taiteilijoille tavoittaa uusia yleisöjä. 

Netin alustapalvelut parantavat taiteen ja kulttuurin saatavuutta ja saavuttamista. Taitei-
lijoiden toimeentuloon ne vaikuttavat edistämällä niin fyysisen taideteoksen kuin siihen 
liittyvän aineettoman oikeuden myyntiä. Silti moni taiteen ammattilainen kokee digitaali-
set markkinat epäreiluina ja tulon digipalveluista riittämättönä. Siksi on tärkeää, että 
oikeudenmukaiset pelisäännöt koskevat myös digitaalisia markkinoita. 
Ilman sisältöjen alkutuo�ajia, taiteilijoita, ei digialustoilla ole taiteellista 
sisältöä.

Keinot:
• Verkon alustapalveluja koskeva tekijänoikeuslainsäädäntö tulee saattaa 
voimaan niin, että taiteilijoilla on sopimisen oikeus ja aito mahdollisuus neuvotella korvauksesta. 
• Sopimuslisenssijärjestelmää on vahviste�ava. Sopimuslisenssi helpottaa 
oikeuksista sopimista mm. silloin, kun kulttuurilaitosten kokoelmateoksia tarjotaan yleisölle 
digiympäristöissä. Teosten käyttäjille se merkitsee oikeusvarmuutta. 
• Sisällytetään kokoelmataide�a koskeva määräraha 1,5 milj. € valtion budjetiin 
2023 lukien. Kulttuurilaitosten kokoelmataiteen digitaalinen välittäminen rinnastuu 
e-aineistojen lainaamiseen kirjastoissa. Luodaan e-lainauskorvausta vastaava, ennakoitava ja 
vakaa rahoitusmalli sille, että kuvataiteilijat saavat korvauksen kokoelmateostensa digitaalisesta 
yleisölle välittämisestä. 

Tekijänoikeus Suomen taide-
graa�kot Taiteilija  Oikeudenhal-
tija Yleisö Museo Valokuvataiteili-
joiden lii�o Julkaisu Tekijänoikeus-
korvaus  Suomen taiteilija- seura 
Installaatio Taide AV-arkki Sopimus
Jälleenmyyntikorvaus  Teos Laki 
Ornamo Sarjakuvantekijät Muu
Oikeudenmukaisuus Media Arvo
Lisensointiratkaisu Taidemaalari-
liitto Suomen kuvanveistäjälii�o 
Näyttelykorvaus   Digitaalinen 
yleisö Lainsäädäntö Luova talous 



    Parannetaan taiteilijan 
                  asemaa markkinoilla  

Taiteilijan toimeentuloa edistää parempi mahdollisuus saada tekijän-
oikeustuloa
Tekijänoikeus tuottaa taiteilijalle taideteosten käyttöön perustuvaa toimeentuloa. Taiteili-
jalla on myös oikeus saada korvausta siitä hyödystä, mikä heidän työstään koituu yhteis-
kunnalle 

Taiteilijan markkinaehtoisen ansainnan roolia voidaan vahvistaa heikentämättä taiteen 
tukijärjestelmiä. Tekijänoikeusjärjestelmää ei siksi voi kehittää irrallaan taidepolitiikasta, 
vaan sen tulee olla kiinteä osa taiteilija- ja taidepolitiikkaa. Lainsäädännöllä voidaan 
edistää sellaisia olosuhteita taiteilijoille, että he saavat toimeentulonsa taiteellisesta työstä.

Keinot:
• Kuvataiteilijalla on oikeus ansaita tekijänoikeuskorvauksia taiteellisella 
työllään. Taiteilijoille kuuluvat tekijänoikeuskorvaukset tulee huomioida taidetta hyödyntä-
vien julkisten toimijoiden budjeteissa. 
• Julkisten toimijoiden tulee edistää hyviä sopimuskäytänteitä. Kuvataidealan 
välittäjäportaalle annetuissa valtion tukipäätöksissä on oltava ehto taiteilijoille maksettavista 
tekijänoikeuskorvauksista. 
• Parannetaan taiteilijan sosiaaliturvaa. Taiteilijalle ennen työttömyyttä kertyneet 
tekijänoikeuskorvaukset eivät saa leikata taiteilijan työttömyysturvaa. 
• Perustetaan opetus- ja kul�uuriministeriöön työryhmä IV-korvausmallin 
selvitystyötä varten. Tekijänoikeusperusteinen IV (individuell visningsrätt) rinnastuu 
nykyiseen taiteilijoiden näyttöapurahaan. Korvausmalli on ollut Ruotsissa käytössä pitkään. 
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    Tuetaan taiteilijoiden 
    osallisuu�a luovassa 
    taloudessa
Tekijänoikeus on luovan työn tekijän perusoikeus, joka edistää taiteilijan 
riippumatonta asemaa ja turvaa siten taiteen ilmaisuvapauden toteutu-
mista. Se vahvistaa myös taiteen moninaisuutta ja taiteilijoiden tasa-arvoisuutta, sillä se 
on tunnoton taiteilijan asemalle taideyhteisössä tai yhteiskunnallisessa hierarkiassa. 
Aineettomien oikeuksien hallinta edellyttää kuitenkin osaamista, jota voidaan lisätä 
investoimalla taiteilijoiden koulutukseen.  

Uudet, luovan talouden muodot voivat syntyä vain vahvojen oikeuksien perustalle. 
Tukemalla ja suojaamalla luovuutta tulevaisuutta voidaan rakentaa kestävästi. Se on 
keskeistä kulttuurin, yhteiskunnan ja talouden elinvoimaisuudelle, selviytymiskyvylle ja 
kyvylle vastata tulevaisuuden haasteisiin. 

Keinot:
• Kuvataidealan ja taiteilijoiden osaamista tulee hyödyntää nykyistä laajem-
min osana tekijänoikeuslainsäädäntöä valmistelevaa työryhmä- ja lainvalmistelutyötä. 

• Taiteilijan tekijänoikeudellinen etu tulee tunnistaa ja huomioida myös taide- ja 
kulttuuripoliittisissa työryhmissä. 
• Taiteilija tarvitsee tukea ja tekijänoikeusosaamista toimiessaan markkinoilla 
ja erilaisissa verkostoissa. Tämä edellyttää panostuksia taiteilijan koulutukseen. Tekijänoikeus 
ja aineettomat oikeudet tulee ottaa kiinteäksi osaksi taiteilijoiden ammatillista koulutusta. 
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Kuvasto ry on taiteilijoiden perustama, 
voi�oa tavoi�elematon visuaalisen alan 
tekijänoikeusjärjestö, joka edistää 
taiteilijoiden tekijänoikeuksia ja taiteen 
tekemisen edellytyksiä yhteiskunnassa. 
Kuvasto edustaa yli 3 000 kotimaista ja 
noin 100 000 ulkomaista visuaalisen alan 
taiteilijaa. Kuvasto on Luovan työn tekijät 
ja yrittäjät ry:n jäsen.

Kuvasto edistää visuaalisen alan 
taiteilijoiden tekijänoikeuksiin lii�yviä 
tavoi�eita yhdessä Suomen 
Taiteilijaseuran kanssa.  

Arvoa
taiteelle.

kuvasto.�
fb.com/Kuvasto
twi�er.com/Kuvasto


