
TAIDE ON  
LUOVAN  

TALOUDEN  
ALKULÄHDE

TAITEILIJOIDEN TYÖSKENTELYEDELLYTYKSISTÄ  
JA TOIMEENTULOSTA ON PIDETTÄVÄ HUOLTA



Taiteilija voi saada vuoden aikana sekä  
apurahaa että tekijänoikeuskorvausta
ja työllistyä oman yrityksensä kautta  

sekä työsuhteessa.  Eri tulolajit käyttäytyvät  
eri tavalla verotuksessa ja  

sosiaaliturvassa. 



SELKEÄ JA YHTENÄINEN VEROTUSKÄYTÄNTÖ  
YHDESSÄ KAIKKI TULOLAJIT KATTAVAN  
SOSIAALITURVAKERTYMÄN KANSSA ON TAITEILIJAN  
TOIMEENTULON EDELLYTYS

• Itsensätyöllistäjien ja muiden työsuhteen ulkopuolella työllistyvien  
    sosiaaliturva saatava tasavertaiseksi palkkatyöhön verrattuna.

• Työsuhteen ja yrittäjyyden välillä täytyy voida liikkua portaattomasti.

• Työskentelyyn liittyvistä sosiaalivakuuttamis- ja veroluonteisten 
    maksujen maksamisesta on tehtävä yksinkertaista esim. 
    verkkopalvelua kehittämällä. 

• Työkorvauksen käyttöä tilanteissa, jossa tosiasiallisesti on kyse  
    työsuhteesta, on kontrolloitava ja rajoitettava. Esim. julkisen sektorin  
    hankkeissa on ensisijaisesti aina  käytettävä palkkatyösuhdetta.

• Taiteilijahenkilötyövuosikerroin on saatava VOS-lainsäädäntöön.  
    Esimerkiksi taiteilijoiden näyttelykorvaukset ja -palkkiot ehdoksi  
    museoiden valtionavulle. 

TAITEILIJAELÄKE ON VÄLTTÄMÄTÖN 
ELÄKETURVAN TÄYDENTÄJÄ

• Vuosittain myönnettävien taiteilijaeläkkeiden lukumäärää on 
   lisättävä kuudestakymmenestä sataan. 

• Taiteilijaeläkkeen tasoa on nostettava. 



Taidelaitosten kattava  
valtakunnallinen verkosto  

on Suomen selkäranka.

Houkutteleva ja menestyvä  
valtio muodostuu korkeatasoista  
taidetta ja kulttuuria tarjoavista  

maakunnista. 



TEKIJÄNOIKEUS ON TAITEILIJOIDEN  
TOIMEENTULON KIVIJALKA

• Tekijänoikeudet on voitava siirtää omalle yritykselle.

• Tekijänoikeustulon tulee kerryttää sosiaaliturvaa.

• Taiteilijoiden on saatava vahvempi neuvotteluasema omista 
    tekijänoikeuksistaan. 

• Ei lisää rajoituksia tekijänoikeuksiin –  
    vahvistetaan tekijänoikeusjärjestöjen asemaa. 

• Reilu kauppa – oikeudenmukainen korvausoikeus tekijöille  
   myös digitaalisissa alustapalveluissa. 

TAITEELLINEN TYÖSKENTELY LUO YMPÄRILLEEN TYÖTÄ 
VALTION TAITEILIJA-APURAHOILLA MAHDOLLISTETAAN  
VAPAA TAITEELLINEN TYÖSKENTELY

• Apurahalla työskentelevän taiteilijan kaikki eläkevakuuttaminen  
   tulee siirtää MYEL:n piiriin.

• Valtion taiteilija-apurahojen lukumäärää on lisättävä ainakin sadalla.

• Valtion taiteilija-apuraha on korotettava vähintään 2400 euroon /  
   kuukausi + MYEL vakuutus (n. 14%), ja apuraha on sidottava yleiseen  
   ansiokehitykseen indeksillä. 



Laajasta taiteen kentästä  
syntyy uutta ajattelua ja uusia  

näkemyksiä koko yhteiskunnan 
polttoaineeksi.

Taiteesta kumpuaa  
innovaatioita muidenkin  

alojen käyttöön.

Taiteen alueellinen  
saavutettavuus tuo  

elinvoimaa koko  
Suomeen.



TAITEILIJAN TULOT KOOSTUVAT  
MONISTA ERI LÄHTEISTÄ

Sosiaaliturva

Apuraha Yrittäjätulo

Työkorvaus

€

€

Tekijänoikeustulo
 Palkka

€ €

€



Forum Artis on valtakunnallisten taiteilijajärjestöjen yhteistyöjärjestö.  
Se edistää, vaalii ja tukee jäsenjärjestöjensä edustamia taiteenaloja ja  
eri taiteenalojen keskinäistä kanssakäymistä sekä toimii edustamiensa  

taiteenalojen oikeudellisten ja taloudellisten etujen hyväksi.  
 

Järjestön jäseninä on 17 maamme merkittävintä taiteilijajärjestöä.

 
Urho Kekkosen Katu 2 C   00100 Helsinki
c/o Suomen Musiikintekijät ry
p. +358 45 340 9229 | forumartis@forumartis.fi   
www.forumartis.fi


