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Forum Artis ry kiittää sivistysvaliokuntaa mahdollisuudesta tulla kuulluksi valtion talousarvioehdotusta 
koskevassa asiassa. 
  
Forum Artis ry:n kannalta sivistysvaliokunnan esiin nostamista asioista merkittävin on kulttuurialan 
selviytyminen koronasta, ja sen vuoksi lausunto keskittyy tähän. 
  
Koko taideala kärsi voimakkaasti koronan aiheuttamista rajoituksista lähes kahden vuoden ajan. Tuet ja 
korvaukset eivät vastanneet menetyksiä, joten toipuminen on ollut hidasta. Moni toimija kohtaa edelleen 
jatkuvan epävarmuuden, koska osallistumispäätökset esityksiin ja muihin tilaisuuksiin tehdään hyvin 
myöhään. Lisäksi Euroopassa käytävä sota vaikuttaa ihmisten kulutuskäyttäytymiseen, ja kallistuva energia 
ohjaa kaikkea kulutusta. On haihattelua vaatia, että kulttuuriala keksisi nopeasti uusia tapoja sopeutua sitä 
kohdanneeseen kriisiin ja siirtäisi esimerkiksi esitykset konserttisaleista yksityistiloihin, kuten jotkut ovat 
ehdottaneet. 
  
Totuus on, että taideala tarvitsee tässä tilanteessa paljon elvyttäviä toimia ja sekä hankerahoitusta että 
pitempiaikaista avustamista. Korona osoitti, miten heikko on taiteilijoiden sosiaaliturva. Sen uudistamiseen 
ja parantamiseen täytyy vihdoin löytyä poliittista tahtoa. Tähän on osoitettava riittävästi resursseja ja 
uudistuksen täytyy tapahtua nopeasti, jotta taiteilijoiden asema muuttuisi tasavertaiseksi muiden 
palkansaajien, itsensä työllistäjien tai yrittäjien kanssa. 
  
Hyvin moni taiteilija on vakuutettu kolmen eri järjestelmän (TyEl, MyEl ja YEl) kautta, mikä pilkkoo 
sosiaaliturvan eri osiin. Tätä suurta ryhmää varten on tarpeen suunnitella yhdistelmävakuutus, joka takaa 
riittävän työttömyys- tai sairauskorvauksen ja eläkkeen, mutta joka ei vaadi pienituloiselta taiteilijalta liian 
suuria maksuja. YEl-uudistuksessa olisi ehdottomasti otettava huomioon luovan työn erityinen luonne ja 
yksinyrittäjien suuri määrä, eikä niputettava yrittäjänä toimivaa taiteilijaa yhteen muiden alojen yrittäjien 
kanssa. 
  
Korona-aika osoitti, kuinka huonosti taideammatteja ja niiden erityispiirteitä edelleen tunnetaan Te-
keskuksissa ja Kelassa. Siksi taiteilijoiden sosiaaliturvaan liittyvät asiat pitää voida hoitaa asiantuntevien ja 
kaikkia tasa-arvoisesti kohtelevien virkailijoiden kanssa ja niitä uudistettaessa on kuultava joka vaiheessa 
taiteilijajärjestöjä ja luovan työn yhteisjärjestöjä. 
  
Luovien alojen tekijöiden mahdollisuutta elinkeinotoiminnan tukiin täytyy parantaa ja niiden aluetta 
laajentaa. Luova ala vaatii usein paljon ennakoivaa rahoittamista ja pitkäjänteistä työtä. Alan asiantuntijoita 
tulee kuulla huolellisesti myös tukijärjestelmiä rakennettaessa. 
  
Tekijänoikeusjärjestelmä täytyy viimeistellä kohtelemaan oikeudenmukaisesti ja yhdenvertaisesti kaikkia 
taiteilijoita alasta tai taideteoksen välitystavasta riippumatta. Digitaalisuuteen siirtyminen ei saa merkitä 
sitä, että taiteilijat menettävät tulonsa. Tekijöiden mahdollisuus kohtuulliseen toimeentuloon ja 
oikeudenmukaisiin työehtoihin ja -sopimuksiin on turvattava kulttuurimme moninaisuuden säilyttämiseksi. 
  
Suomen on myös varauduttava siihen, että koronapandemia jatkuu tai maailmalla leviää joku uusi virus. 
Tartuntatautilaki täytyy uudistaa yhdenmukaiseksi eri elinkeinoja ajatellen: emme voi enää joutua 
tilanteeseen, jossa taiteilijoiden työnteko voidaan estää ja heidän toimeentulonsa vaarantaa ilman 
asianmukaisia korvauksia. On myös syytä luoda luovien alojen työntekijät tunnistava järjestelmä 
tulevaisuuden poikkeustilanteiden tukia varten. 
  



Jännittyneessä maailmantilanteessa meidän täytyy pitää huolta omasta kielestämme, kulttuuristamme ja 
arvoistamme. Kulttuurimme yhdistävä voima on vahvin aseemme ulkoisia uhkia vastaan ja siksi kulttuuriin 
ja taiteeseen panostaminen täytyy tehdä kokonaisvaltaisesti, osittain hallintorajat ylittäen. 
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