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Forum Artis 

Hallitusohjelmatavoitteet / Strategic Goals 

2023–2027 

 
PÄÄKOHDAT 
1. 

Nostetaan kulttuurin osuus valtion budjetista ensin yhteen, sitten kahteen 
prosenttiin valtion budjetista. 

2. 
Kehitetään taiteilijoiden sosiaali-, työttömyys- ja eläketurvaa ja verotuskohtelua, 

jotta taiteilijat tulevat kohdelluksi yhtä hyvin kuin muutkin palkansaajat, yrittäjät, 
freelancerit ja itsensätyöllistäjät. 

3. 
Parannetaan taiteilijoiden apurahajärjestelmää. 
4. 

Parannetaan tekijänoikeus- ja sopimusjärjestelmää niin, että taiteilijat saavat 
aina kohtuullisen korvauksen teostensa levityksestä ja voivat itse aidosti 

vaikuttaa tekijänoikeuksiensa toteutumiseen ja valvontaan sekä korvausten 
suuruuteen, mieluiten kollektiivisen sopimisen kautta. 

5. 
Parannetaan taiteen ja luovien alojen liiketoimintaympäristöä. 

6. 
Vahvistetaan luovien alojen vientipotentiaalia ja varmistetaan kansallisen 

kulttuurituotannon asema tarkentamalla Yleisradion tehtäviä koskevaa lakia. 

 

 

JOHDANTO 

 
Taide ja kulttuuri ovat yhteiskunnan ydintoimintoja, joihin on yhtä tärkeää 

satsata kuin terveydenhuoltoon, oikeuslaitokseen ja puolustusvoimiin. Ne ovat 
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harjoittajilleen elinkeino, jota on kohdeltava samanveroisena kuin muita 

elinkeinoaloja. Ne ovat modernin yhteiskunnan ja kansantalouden olennainen 
osa-alue, eivätkä vain ajanvietettä tai arjen koristelua. 

 
Vireä ja riippumaton taide-elämä on avoimen yhteiskunnan ja toimivan 

demokratian tunnusmerkki. Taide on yhteinen keinomme pohtia, miten 
haluamme elää ja mitä varten. Monissa tutkimuksissa on todistettu, että taide 

tuo yleisölleen sekä henkistä että fyysistä terveyttä. Taide on myös erityinen 
nautinnon muoto, ja tapa luoda ja harjoitella uusia nautinnollisen kokemisen 

tapoja. Taide myös lisää ymmärrystä ja voi tehdä meistä entistä herkempiä ja 
myötätuntoisempia. 

 
Kaiken tämän hyödyn vuoksi taidetta, taiteen tekemistä ja taiteen 

saavutettavuutta ei pidä jättää vain markkinavoimien säädeltäväksi. Valtion 
pitää taata, että jokaisen kansalaisen ulottuvilla on laaja ja monipuolinen kirjo 
taidetta — ja myös suomalaista taidetta. 

 
Taiteen taloudellinen perusta on sekataloudessa: osa taiteesta on täysin 

markkinaehtoista ja osa on verovaroin rahoitettua, mutta hyvin usein nämä 
kaksi periaatetta myös yhdistyvät, jolloin taide on osittain markkinoiden 

varassa, osittain valtion, kunnan tai säätiöiden suoman rahoituksen varassa. 
Tärkeää on myös muistaa, ettei täysin vapaita markkinoita ole, vaan varsinkin 

valtiolla on ratkaiseva rooli sen määrittelyssä, mitkä kulloinkin ovat 
markkinoiden pelisäännöt ja reunaehdot. 
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TAVOITTEET 

 

1. 

Nostetaan kulttuurin osuus valtion budjetista ensin yhteen, sitten kahteen 

prosenttiin valtion budjetista.  

 

Taide ja muut luovat alat ovat jo nyt merkittävämpi osa kansantaloutta kuin 
monet perinteiset teollisuuden ja kaupan alat. Kulttuurin osuus BKT:sta on 3,4 

% ja osuus työllisistä 3,1 % (Tilastokeskus 2019). Silti taiteen ja kulttuurin 
osuus valtion budjetista tällä hetkellä on vain 0,8 %. 

 
Kulttuuriministeri Antti Kurvisen asettama Kulttuurin tulevaisuustyöryhmä 

ehdottaa kulttuuribudjettiin 122 miljoonan euron lisäystä, jotta kulttuurin osuus 
valtion budjetista nousisi yhteen prosenttiin. Se sopii hyvin ensimmäiseksi 

askeleeksi ja Forum Artis kannattaa sitä lämpimästi. 
 
Samassa yhteydessä, tulevalla hallituskaudella, on tärkeää siirtää taiteen ja 

kulttuurin rahoitus kokonaan valtion yleiskatteiseen budjettiin ja purkaa näin 
kulttuurin rahoituksen riippuvaisuus rahapelivoitoista, aivan kuten 

rahapelituottojen tulevaisuutta pohtinut parlamentaarinen työryhmä on sopinut. 
Näiden tuottojen korvaamisesta pysyvällä rahoitusmuodolla on sovittava 

parlamentaarisesti kaikkien puolueiden voimin yhtä vaalikautta pidemmäksi 
ajaksi. 

 
 

2. 

Kehitetään taiteilijoiden sosiaali-, työttömyys- ja eläketurvaa ja 

verotuskohtelua, jotta taiteilijat tulevat kohdelluksi yhtä hyvin kuin 

muutkin palkansaajat, yrittäjät, freelancerit ja itsensätyöllistäjät. 
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Taiteilijat putoavat usein suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan turvaverkkojen 

läpi. Kun näin käy, he jäävät ilman sitä perusturvaa, jota muut palkansaajat, 
freelancerit, itsensätyöllistäjät ja yrittäjät pitävät itsestäänselvyytenä. Tämä 

epäkohta on korjattava ja taiteilijoille taattava oikeudenmukainen ja 
yhdenvertainen kohtelu muiden kansalaisten kanssa. 

 
Toimenpide-ehdotukset: 

- Toteutetaan hallituksen päätös (11.2.2022), jonka mukaan 
tekijänoikeuskorvaukset eivät enää saa heikentää työttömyysturvaa.  

- Helpotetaan palkkatyön, yrittäjyyden, apurahansaajakausien ja muiden 
tulomuotojen yhteensovittamista. Sivu- ja päätoimisen yrittäjyyden käsitteet 

selkeytetään. 
- Freelancertyön erityispiirteitten tunnistamista ja osaamista vahvistetaan 

työvoimahallinnon ohjeistuksissa ja tulkinnoissa kun TE-palvelut siirretään 
kuntiin. Jo nykyisten ohjeiden mukaan taiteilijalla on oikeus ylläpitää 
työkykyään työttömyysaikana, eli esimerkiksi maalata, kirjoittaa tai tanssia, 

mutta valitettavan usein tämä ohje unohtuu — tai sitä tulkitaan niin, että mikä 
tahansa taiteen julkinen esittäminen katkaisee työttömyysetuuden, vaikka 

taiteilija ei saisi tuosta esittämisestä mitään tuloa. Luoville aloille tarvitaan 
yhdistelmävakuutus, jonka piirissä voisi vakuuttaa sekä palkkatyön että 

yritystoiminnan tulot. Kokonaisuutta on syytä selkeyttää, jotta 
eläkevakuutukset eivät enää hajaantuisi YELin, MYELin ja TyELin kesken. 

Koska YEL on hyvin raskas useimmille taiteen harjoittajille, sitä ei pitäisi ottaa 
yhdistelmävakuutuksen pohjaksi. Niille, jotka valitsevat vain YELin, työtulo 

olisi siirrettävä vuositulosta kuukausituloksi. 

- On luotava selkeä ja yhteinen verotuskäytäntö sekä yhdessä kaikki tulolajit 

kattava sosiaaliturvakertymä, sillä ne ovat taiteilijan toimeentulon edellytys.1 

 
1 Seuraavassa ehtoja, joiden olisi täytyttyvä edellämainitun päämäärän saavuttamiseksi. 

- Itsensätyöllistäjien ja muiden työsuhteen ulkopuolella työllistyvien sosiaaliturva on saatava tasavertaiseksi 
palkkatyöhön verrattuna. 
- Työsuhteen ja yrittäjyyden välillä täytyy voida liikkua portaattomasti. 
- Työskentelyyn liittyvistä sosiaalivakuuttamis- ja veroluonteisten maksujen maksamisesta on tehtävä 
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3. 

Parannetaan taiteilijoiden apuraha- ja eläkejärjestelmää. 

 

Apuraha ei ole kainalosauva eikä almu. Apuraha on palkkaan verrattavissa 
oleva verovapaa kuukausitulo, jonka valtio tai säätiöt antavat taiteilijalle, jotta 

hän voi keskittyä taiteelliseen työhön määräajaksi. Suuri osa Suomessa 
tehdystä taiteesta syntyy apurahan turvin ja saavuttaa valtavan määrän yleisöä. 
 

Valtion taiteilija-apurahat ovat ehkä kustannustehokkain tapa rahoittaa taidetta 
ja ruokkia kansalaisten taiteennälkää. 

 
Apurahajärjestelmä on kuitenkin paljon mainettaan pienempi osa valtion 

taiderahoitusta: lähes puolen miljardin kulttuuribudjetista taiteilijoille 
myönnettävien työskentelyapurahojen osuus on alle 12 miljoonaa euroa. 

Osuutta olisi aiheellista kasvattaa. On syytä muistaa, että apurahan saa vain 
joka kymmenes hakija. Apuraha on ankarasti kilpailtu tulo, jonka turvin myös 

epäkaupallinen suomalainen taide säilyy ja kehittyy. 
 

Myös ns. ylimääräisten taiteilijaeläkkeiden määrää on lisättävä, sillä 
taiteilijoiden eläkekertymä on usein olematon, vaikka he olisivat hyvin 

tunnettuja ja menestyneitä. Taiteilijaeläkkeet paikkaavat tätä ongelmaa, mutta 
taiteilijaeläkkeiden määrä ja niiden taso on polkenut kymmeniä vuosia 

paikoillaan. Samaan aikaan taiteilijoiden määrä on moninkertaistunut. Lisäksi 
on syytä muistaa, että suurin osa taiteilijaeläkkeen saajista ei suinkaan poistu 

työelämästä, vaan jatkaa taiteellista työtään eläkkeen turvin. 

 
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 on säädettävä ehdoksi museoiden valtionavulle. 
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Toimenpide-ehdotukset: 
- Nostetaan taiteilija-apurahan euromäärä nykyisestä (2080,42 € / kk) kohti 

suomalaisten mediaanituloa (3 153 € / kk). 
- Lisätään vuosittain myönnettävien apurahavuosien määrää sadalla 

kappaleella. 
- Taiteilijapalkkaa voidaan kokeilla apurahajärjestelmän rinnalla. Taiteilijapalkka 

on monien mielestä hieno idea, mutta se herättää toisaalla ristiriitaisia 
mielipiteitä. Siksi on järkevää suunnitella vaikkapa kolmivuotinen kokeilu, jotta 

saadaan lisätietoa ja kokemusta siitä, miten järjestely toimii. Kokeilu ei saa 
kuitenkaan heikentää eikä supistaa nykyistä apurahajärjestelmää, joten sille 

on syytä asettaa seuraavat reunaehdot. 
1. Kokeilu ei saa vähentää taiteilijoille vuosittain myönnettävien 

työskentelyapurahojen määrää. 

2. Palkkatason tulee olla sama tai korkeampi kuin läänintaiteilijoilla. 

3. Palkalla työskentelevällä taiteilijalla on oltava yhtä suuri taiteellinen 

vapaus kuin apurahalla työskentelevällä. 

4. Taiteilijapalkkaa saavat valitaan samalla menettelyllä kuin 

apurahansaajat, eli vertaisarvioinnin kautta. 

5. Taiteilijapalkalla työskentelevän pitää saada käyttää 100% 

työajastaan omaan taiteelliseen työhön. (Tämän rinnalla voidaan toki 

kokeilla myös 50 / 50 -versiota.) 

6. Taiteilijapalkkajärjestelmän tulee toimia niin, että työnantajasta 

sovitaan vasta sen jälkeen kun taiteilijapalkan saajat on valittu 

hakuprosessin jälkeen.  

- Lisätään vuosittain myönnettävien taiteilijaeläkkeiden määrää 150:een. 
Nykyään niitä myönnetään vain viitisenkymmentä per vuosi. 
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4. 
Parannetaan tekijänoikeus- ja sopimusjärjestelmää niin, että taiteilijat 
saavat aina kohtuullisen korvauksen teostensa levityksestä ja voivat itse 

aidosti vaikuttaa tekijänoikeuksiensa toteutumiseen ja valvontaan sekä 

korvausten suuruuteen, mieluiten kollektivisen sopimisen kautta. 
 

Taidetta kulutetaan enemmän kuin koskaan ihmiskunnan historiassa, niin 

Suomessa kuin muuallakin. Tästä huolimatta taiteilijoiden on monissa 

taidelajeissa jatkuvasti vaikeampaa saada työstään kunnon toimeentuloa. 

Tärkein syy tähän on ilmaisjakelu ja se, että levityksestä maksettavat 

korvaukset ovat painuneet niin alas, että useimmiten vain ne taiteilijat, jotka 

tavoittavat miljoonayleisön, pystyvät takaamaan itselleen elämiseen ja 

ammattimaiseen työskentelyyn riittävät tulot. Muiden tulot jäävät todella 

vähäisiksi. Teoksia päätyy lisäksi ilman lupaa digitaaliseen jakeluun, eikä 

tekijöillä ei ole ollut juridisia keinoja suojella tekijänoikeuksiaan. EU:n 

tekijänoikeusdirektiivin implementointi voi estää luvattoman käytön ja velvoittaa 

käyttäjät noudattamaan lakia ja liittämään julkaistuihin teoksiin aina riittävän 

metadatan.  

 

Toimenpide-ehdotukset: 

- Varmistetaan, että EU:n DSM-direktiivi implementoidaan Suomessa niin, että 

se parantaa oikeasti taiteilijoiden asemaa ja toimeentuloa. 

- Varmistetaan, että direktiiviin sisältyvä velvoitus tekijänoikeuksien 
kunnioittamisesta digitaalisia sisältöjä käytettäessä säilytetään 

implementoinnissa tarkasti ja vastuu lain noudattamisesta on käyttäjillä. 

- Toteutetaan EU:N AVMS-direktiiviin sisältyvä mahdollisuus velvoittaa 
audiovisuaalisten sisältöjen välittäjät osallistumaan suomalaisen av-tuotannon 

rahoitukseen. 

- Sallitaan kollektiivinen sopiminen palkkioista ja korvauksista taiteissa nykyistä 

laajemmin. Suomessa on tähän asti tulkittu EU:n kilpailulainsäädäntöä usein 

hyvin ahtaasti niin, että se on estänyt taiteilijoita neuvottelemasta itselleen 
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kohtuullisia korvauksia teostensa levityksestä. Viime aikoina EU ja sen sisällä 

monet verrokkimaat, mm. Saksa ovat tulkinneet kilpailulakia aiempaa 

joustavammin ja todenneet, ettei kollektiivinen sopiminen luovilla aloilla 

yleensä ole markkinoiden toimintaa haittaava este.2 

- Valtion ja kuntien on sitouduttava reilun taiteen periaatteisiin: taiteilijalla on 
oikeus saada kohtuullinen korvaus tekemästään työstä ja hänen teostensa 

käytöstä. 

 

 

5. 

Parannetaan taiteen ja luovien alojen liiketoimintaympäristöä 

 
Yritystukien osuus valtion budjetista on noin kolminkertainen kulttuuribudjettiin 

verrattuna, mutta taiteilijoiden ja taidealojen yhteisöjen ja yritysten on yleensä 
erittäin vaikea saada yritykselle suunnattua rahoitusta. Tämä ei varmaankaan 

johdu taidevihamielisyydestä, vaan siitä etteivät nykyiset rahoitusmekanismit 
tunnista taidealojen taloudellisia erityispiirteitä. Jos taiteen ja luovien alojen 

taloudellista potentiaalia käytettäisiin tehokkaammin, se tukisi myös työllisyyttä 
ja toisi valtiolle lisää verotuloja. 

 
Toimenpide-ehdotukset: 

- Kehitetään uusia rahoitusinstrumentteja, joiden avulla taiteet ja luovat alat 
voivat paremmin toteuttaa kansantaloudellista potentiaaliaan. 

 

2 EU:n tekijänoikeusdirektiivi edellyttää huomattavia parannuksia luovien tekijöiden ja esittävien 
taiteilijoiden asemaan. Direktiivin hengessä on kannatettavaa edistää toimintamallia jossa luovan alan 
tekijöitä edustavat järjestöt ja liitot neuvottelisivat aloille minimikorvaukset ja -ehdot tekijöiden puolesta. 
Epätasapaino tilaajien ja itsensätyöllistävien luovan alan ammattilaisten neuvotteluasemien välillä on vahva, 
mikä johtaa helposti luovien alojen toimintaedellytysten kannalta ei-toivottaviin lopputuloksiin.  
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- Muutetaan esim. Creative Business Finlandin käytäntöjä ja sääntöjä niin, että 

taide ja kulttuuri pääsevät luontevasti osalliseksi sitä kautta kanavoidusta 
rahoituksesta. 

- Varmistetaan, etta ̈ELY-keskuksilla ja Business Finlandilla on tarpeeksi tietoa 
ja osaamista tukea ja arvioida yksinyrittaj̈av̈altaisten luovien alojen tekijoïta ̈ja 

yrityksiä. 

- Luoviin aloihin tulisi investoida paitsi omana kohteenaan myös muiden alojen 

palveluntuottajina, eli kannustamalla luovan alan palveluiden hankintaan 

esimerkiksi korvamerkityilla ̈innovaatioseteleilla ̈tai muilla tukimalleilla. 

- Tartuntatautilakia uudistetaan siten, että luovat alat rinnastetaan 

lähtökohtaisesti muihin elinkeinoihin, jolloin niiden toimintoihin ei voisi 

kohdistaa samankaltaisia totaalisia sulkuja kuin aiemmin. 

 

6. 

Vahvistetaan luovien alojen vientipotentiaalia ja varmistetaan kansallisen 

kulttuurituotannon asema tarkentamalla Yleisradion tehtäviä koskevaa 

lakia. 

Luoviin aloihin sisältyy paitsi käyttämätöntä kasvupotentiaalia, myös 

käyttämätöntä vientipotentiaalia. Jos vertaa Suomen ja Ruotsin panostusta 

taiteen ja kulttuurin vientiin, voi todeta meidän jääneen pahasti jälkeen. On 

kehitettävä toimivia tukipalveluita, innovaatioseteleita ̈ja vientitukea. Luovan 

alan menestys edellyttää tehostettua yhteistyötä eri hallinnonalojen välillä. Tyo-̈ 

ja elinkeinoministerio,̈ Opetus- ja kulttuuriministerio ̈ja Ulkoministerio ̈ovat kukin 

osaltaan vastuussa kokonaisuuden toimivuudesta. 

 

Tavoitteena tulee olla nostaa luovien alojen osuus maamme 

bruttokansantuotteesta (nykyisellaän̈ 3,6%) EU-maiden keskitasoa ja 

esimerkiksi Ruotsin (5,8%) ja Britannian (5,2%) BKT-lukuja. Viennin volyymia 

olisi vastaavasti kasvatettava merkittävästi. 
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Toimenpide-ehdotukset: 

- Valtion vientituesta ohjataan nykyistä merkittävästi suurempi osuus luovan 

talouden vientiin. 

- Creative Business Finlandin toiminta vakiinnutetaan ja sitä kehitetään 

edelleen vastaamaan myös taide- ja kulttuurialojen kansainvälistymisen 

tarpeisiin. 

- Vahvistetaan kulttuurivientiin ja kulttuurin sisältöjä tuottavien ja hyödyntävien 
alojen kansainväliseen yhteistyöhön keskittyviä organisaatioita. 

- Otetaan kulttuuri olennaiseksi osaksi maakuvan rakentamista, jotta Suomi 

tulisi tunnetuksi kiinnostavana ja innovatiivisena maana, jossa luovien alojen 

panosta ja kasvupotentiaalia on hyödynnetty monipuolisesti ja parhaalla 

mahdollisella tavalla. 

 

YLEn asemaa yhtenä suomalaisen kulttuurin tukipylväistä vahvistetaan ja sen 

tehtävät määritellään nykyistä tarkemmin. Tällä on suuri merkitys myös maan 

luovien sisältöjen vientimahdollisuuksille, sillä YLEn sopimuksissaan suosimat 

hyvin laajat oikeuksien luovutukset tekevät tällä hetkellä kotimaisten tuotantojen 

viennin erittäin vaikeaksi. 

 

Toimenpide-ehdotukset: 

- YLE-laki uudistetaan niin, että valtion mediayhtiö sitoutuu nykyistä 

merkittävästi selkeämmin ja laajemmin tukemaan ja edistämään kotimaista 

luovaa työtä. 

- Uudessa laissa kirkastettaisiin YLEn tehtävää julkisen palvelun mediayhtiönä, 
jonka velvollisuus on suomalaisen kulttuurin ja sen tuotteiden vaaliminen ja 

edistäminen. 

- Lain tulee velvoittaa YLE kunnioittamaan suomalaisten tekijöiden oikeuksia ja 

sitoutumaan sopimuskäytäntöihin, jotka takaavat sisällöntuottajille ja 

esiintyjille kohtuulliset ehdot ja palkkiot ja jättävät heille kylliksi oikeuksia 

teosten jatkokäyttöön esimerkiksi vientiä varten. 
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