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1Johdanto

1  EY Consulting, Rebuilding Europe – The cultural and creative economy before and after the COVID-19 crisis, 2021, 6.

2  Ibid.

3  Ruusuvirta, Minna – Lahtinen, Emmi – Rensujeff, Kaija – Kurlin Niiniaho, Ari: Taiteen ja kulttuurin barometri 2020, Taiteilijat ja taiteen 
tekeminen kunnissa, Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen verkkojulkaisuja 67, 2021, 114 – 115.

4  Lukkarinen, Erkki – Mykkänen, Joonas (kirjoittanut Lukkarinen): Koronan voittajat, Asiantuntijablogi LL19TA, 28. 3. 2021, Savonia.

5 Tarjanne, Petra: Luovan talouden tiekartta, Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 2020:48, 19.

Keväästä 2020 alkanut niin sanottu uusi normaali on 

vaikuttanut luovien alojen muutokseen monin ta-

voin. Toisaalta pandemia-ajan toiminnan rajoituk-

set ovat kiihdyttäneet jo olemassa olevaa digitalisaa-

tion trendiä, toisaalta ne ovat pakottaneet luovien 

alojen toimijat etsimään kokonaan uudenlaisia toi-

mintatapoja ja ansaintalogiikoita. Pandemian aika 

on kohdellut eri luovia aloja hyvin eri tavoin ja joil-

lakin aloilla, kuten peli- ja ohjelmistoalalla, on jopa 

nähty hyötyjä muuttuneesta tilanteesta.4

Tässä selvityksessä tarkastellaan sitä, minkälaisiin 

erilaisiin toimiin luovilla aloilla Suomessa ryhdyt-

tiin vastauksena pandemia-ajan muuttuneisiin olo-

suhteisiin. Erityisesti tässä tarkastellaan sitä, millä 

tavoin digitaalisten työvälineiden ja erilaisten verk-

koalustojen käyttöönotto on vaikuttanut luovien 

alojen ansaintamalleihin ja -logiikkaan pandemian 

aikana, sekä miten ne tulevat vaikuttamaan pan-

demian jälkeenkin. Mielenkiinnon kohteena on se, 

onko luovilla aloilla muodostettu näiden avulla uu-

denlaisia tulovirtoja, ovatko nämä kompensoineet 

pandemia-ajan rajoitusten aiheuttamia menetyk-

siä, ja jäävätkö nämä uudet toimintatavat pysyväm-

päänkin käyttöön.

Aineettomien oikeuksien tutkimuksen näkökul-

masta kiinnostavaa on se, minkälaisia tekijänoike-

udellisia ja sopimusoikeudellisia kysymyksiä uusiin 

toimintatapoihin, sekä erityisesti verkkoalustoilla 

tuotettaviin, esitettäviin ja välitettäviin materiaalei-

hin liittyy. Luovan työn digitalisoituessa syntyy myös 

uusia tekijän- ja lähioikeuksia, jotka määrittävät 

sitä, kenellä on oikeus päättää digitaalisten aineis-

tojen käyttämisestä. Yhteistyön lisääntyessä etäyh-

teyksien myötä käy yhä tärkeämmäksi kysymys sii-

tä, miten yhteistyötä säädellään tietoverkoissa kun 

tekijöitä voi olla useita ja he voivat työskennellä eri 

maista käsin. Esimerkiksi kysymykset teoksen teki-

jyydestä saattavat ratketa eri tavoin riippuen siitä, 

minkä maan lainsäädäntöä tapauksessa sovelletaan.

Tällaiselle aineettomia oikeuksia koskevalle tarkas-

telulle on tarvetta, sillä luovan työn digitalisoitumi-

nen tulee jatkumaan ja verkkoalustojen käyttö yleis-

tymään koronapandemian jälkeenkin. Esimerkiksi 

työ- ja elinkeinoministeriön Luovan talouden tie-

kartassa vuonna 2020 todetaan, että aineettomien 

oikeuksien ja sopimusoikeuksien tuntemusta pitäisi 

lisätä ja tällä hetkellä näitä oikeuksia koskeva osaa-

minen on kirjavaa ja riittämätöntä.5

Selvityksen alussa tarkastellaan luovien alojen eri 

määritelmiä, niiden merkitystä kansantaloudel-

le, sekä miten vakavasti pandemia-ajan rajoitukset 

ovat vaikuttaneet näiden alojen toimintaan. Taus-

toituksen jälkeen tarkastellaan keväällä 2022 tämän 

hankkeen yhteydessä toteutetun luovien alojen ky-

selyn tuloksia (”Kevään 2022 kysely”). Kyselyn tie-

toa on syvennetty luovien alojen tekijöiden haastat-

teluilla, joista on myös poimittu muutamia koosteita 

esimerkkitapauksina mukaan. Tapaukset konkreti-

soivat digitalisoitumisen vaikutuksia sekä uusien 

toimintatapojen mahdollisuuksia ja ongelmiakin yk-

sittäisten tekijöiden ja yrittäjien näkökulmasta. Em-

piirisen tarkastelun jälkeen syvennytään muutamiin 

luovien alojen digitalisoitumiseen liittyviin tekijän-

oikeudellisiin erityiskysymyksiin. Lopuksi tehdään 

johtopäätöksiä selvityksen pääkysymyksiin vastaa-

miseksi käsitellyn aineiston ja analyysin pohjalta.

K
eväällä 2020 alkanut koronapande-

mia sai valtiot äkillisesti sulkemaan 

rajojaan. Yhteiskunnat pysähtyivät. 

Ihmisten liikkumista sekä elinkeino-

vapautta rajoitettiin ennenäkemättö-

millä tavoilla. Monilla aloilla vakiintuneet toiminta-

tavat kävivät hetkessä mahdottomiksi eikä korvaavia 

varasuunnitelmiakaan ollut olemassa. Muutos oli 

odottamaton, nopea ja kokonaisvaltainen.

Nämä rajoitukset kohdistuivat erityisen raskaasti 

luoviin aloihin, ja erityisesti niihin toimijoihin, jot-

ka hankkivat elantonsa esiintymällä tai tarjoamal-

la esiintymispalveluihin liittyviä toimintoja.1 Eu-

roopassa kulttuurin alat ovat kärsineet pandemiasta 

liikevaihdon laskulla mitattuna enemmän kuin esi-

merkiksi matkailu tai autoteollisuus.2 Näillä aloil-

la monet henkilöt ja yritykset jäivät lähes hetkessä 

kokonaan ilman tuloja konserttien, teatteriesitysten 

ja tapahtumien peruuntuessa. Tulevaisuuden näky-

mät alkoivat vaikuttaa yhä epävarmemmilta pande-

mia-ajan pitkittyessä ja monet luovan alan yrittä-

jät joutuivat etsimään tuloja kokonaan toisenlaisista 

tehtävistä ja eri aloilta.3
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2Pandemian 
vaikutus 
luoville aloille

2.1  Luov ien  a lo jen  muutos  
j a  määr i te lmät

Luovien alojen taloudellisesta merkityksestä ja ko-

ronapandemian vaikutuksesta luovien alojen ta-

loudelliseen kehitykseen niin Suomen kuin koko 

EU-alueenkin kansantaloudelle on tehty lukuisia 

tutkimuksia.6 Luovien alojen muutosten ja kehitty-

misen tutkiminen on tärkeää, jotta julkisin toimin 

voitaisiin kehittää alan kasvua tukevia toimintaym-

päristöjä. Tutkimuksen tekemiseksi on määriteltä-

vä sitä, mitä luovilla aloilla tarkoitetaan. Tiedollisen 

intressin lisäksi määritelmillä on merkitystä siksi-

kin, että tiettyjä tukia ohjataan erilaisten määritel-

mien mukaan ja niitä voivat hakea vain tietyillä aloil-

la toimivat henkilöt.

Unesco on jaotellut luovia aloja kuuteen sektoriin ja 

edelleen alasektoreihin. Nämä pääsektorit ovat (1) 

kulttuuri- ja luontoperintö, kuten museot ja histo-

”aineettoman omaisuuden kaupalliselle hyödyntä-

miselle”.10 Toisaalta tässä suhteessa raja esimerkiksi 

teknologiapainotteisille aloille, joissa myös aineeton 

omaisuus, kuten liikesalaisuudet, patentit ja tavara-

merkit, ovat oleellisessa osassa, ei ole mitenkään 

selvä. Luova taloudellinen liiketoiminta voidaan ja-

kaa myös luoviin sisältöihin, luoviin palveluihin ja 

luoviin tuotteisiin sekä kulttuuriin.11 Työ- ja elin-

keinoministeriön mukaan luoviin aloihin voidaan 

lukea ”kymmenestä viiteentoista alaa aina taiteen 

ja kulttuurin ytimestä syntyvästä liiketoiminnasta 

luovuutta muilla toimialoilla hyödyntäviin tuottei-

siin, palveluihin tai toimintamalleihin”.12

Perinteisessä merkityksessä luovien alojen käsitteel-

lä voidaan korostaa ”taidealoja, kulttuurialoja sekä 

luovaan työhön perustuvia osaamisintensiivisiä yri-

tyspalveluja”.13 Ainakin tällöin tarkoitetaan ”kult-

tuurialoja sekä luovaan työhön perustuvia osaami-

sintensiivisiä yrityspalveluja. Luovia aloja ovat mm. 

animaatiotuotanto, arkkitehtipalvelut, elokuva- ja 

tv-tuotanto, taidegalleriat, käsityö, liikunta- ja elä-

myspalvelut, mainonta- ja markkinointiviestintä, 

muotoilupalvelut, musiikki ja ohjelmapalvelut, pe-

liala, taide- ja antiikkikauppa, sirkus ja teatteri”.14 

Vastaavasti Creative Finland on määritellyt luoviin 

aloihin kuuluvan seuraavat toimialat: ”animaatio-

tuotanto, arkkitehtipalvelut, elokuva- ja tv-tuotan-

to, kuvataide ja taidegalleriat, käsityö, liikunta- ja 

rialliset paikat, (2) esittävä taide ja juhlat, kuten elä-

vä musiikki ja festivaalit, (3) visuaaliset taiteet ja kä-

sityöt, kuten taide ja valokuvaus, (4) kirjallisuus ja 

painoala, mukaan lukien sanoma- ja muut lehdet, 

kirjastot ja kirjamessut, (5) audiovisuaalinen ja in-

teraktiivinen media, kuten elokuvat, podcastit ja vi-

deopelit, (6) sekä muotoilu ja luovat palvelut, ku-

ten arkkitehtuuri, muoti, graafinen suunnittelu ja 

mainosala.7 Luovat alat käsitteenä viittaa siis valta-

vaan kokonaisuuteen, johon kuuluu niin journalis-

mia kuin käsitöitäkin, pelisuunnittelua kuin luonto-

perintöä ja historiallisten paikkojen vaalimista. Kyse 

on valtavasta ja monimuotoisesta kokonaisuudesta, 

jonka eri osiin niin pandemia kuin digitalisaatiokin 

on vaikuttanut eri tavoin.

Euroopan unionissa luovia aloja on määritelty Eu-

roopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa ”Luo-

va Eurooppa” ohjelman perustamisesta vuosille 

2021 – 2027, sen 2(2) artiklassa siten, että ”kulttuuri-

aloihin ja luoviin aloihin kuuluvat kaikki alat, joiden 

toiminta perustuu kulttuuriarvoihin tai taiteelliseen 

ja muuhun yksilölliseen ja kollektiiviseen luovaan il-

maisuun ja jotka on määritelty Luova Eurooppa -oh-

jelman oikeusperustassa”.8 Vastaavasti Suomes-

sa luovia aloja on määritelty laajassa mielessä siten, 

että luoviin aloihin kuuluu kaikki se toiminta, jos-

sa tuotetaan tekijänoikeuksia, patentteja ja tavara-

merkkejä.9 Oleellista on, että liiketoiminta perustuu 

6  UNESCO: Cultural and Creative Industries In the Face of COVID-19; EY Consulting 2021; Ruusuvirta et al. 2021; Tarjanne 2020 ja esim. 
Valtioneuvosto: Koronapandemian vaikutukset kulttuurialalla – Raportti kyselyn vastauksista 2020:14.

7  Unesco 2021, 9.

8  Euroopan komissio, Kulttuurialat ja luovat alat.  
https://culture.ec.europa.eu/fi/cultural-and-creative-sectors/cultural-and-creative-sectors.

9  Parkkola, Timo: Mistä puhumme, kun puhumme luovista aloista? Teoksessa Luovien alojen nykytila, näkymät ja kasvupotentiaali,  
Creve 2.0 – Yrityspalvelut ja yhteistyömallit hankkeen tuloksia ja visioita (toimittaneet Juhani Talvela – Hannu Hyyppä – Marika Ahlavuo 
– Matti Kurkela), Aalto-yliopiston julkaisusarja CROSSOVER 17 / 2020, 11 ja Sirpalepolitiikasta kohti luovan talouden ekosysteemiä. 
Loppuraportti työ- ja elinkeinoministeriön Luovan talouden strategisesta hankkeesta 2008 – 2011 (toimittaneet Petra Tarjanne –  
Juho Jokinen – Riitta Ylätalo – Irmeli Lamberg – Marianne Möller – Marianne Toiskallio). TEM 35 / 2011.

10 Creative Finland 1: Luovat alat ja luova talous Suomessa – määritelmiä eri lähteistä, helmikuu 2019.

11 Tarjanne 2020, 13 ja UNCTAD.

12 Ibid. 12.

13 Parkkola 2020, 12.

14 Ibid. 11.
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elämyspalvelut, mainonta ja markkinointiviestintä, 

muotoilupalvelut, musiikki ja ohjelmapalvelut, pe-

liala, radio- ja äänituotanto, taide- ja antiikkikaup-

pa, tanssi ja teatteri, viestintäala”.15

Luovien alojen määritteleminen on vaikeaa ja voi-

daan kysyä, onko yhden yhtenäisen nimittäjän löytä-

minen esimerkiksi perinteisiä käsitöitä valmistavan 

yksityishenkilön, kansainvälisen ohjelmistotalon, 

musiikkialan tuottajan tai kuvataiteen verkkokau-

pan välillä edes mahdollista. Luovien alojen määrit-

teleminen on vaikeaa osittain myös siksi, että alo-

jen muutos on nopeaa ja teknologisen kehityksen 

myötä rajaviivoja eri alojen välillä on yhä vaikeam-

pi piirtää. Tätä kuvaa esimerkiksi uudet virtuaali-

seen maailmaan liittyvät ammattinimikkeet, joita 

voi tulevaisuudessa olla muun muassa ”VR-tapah-

tumakoordinaattori, yhteisömanageri, virtuaalio-

pas, virtuaalielinympäristön kehittäjä, 3D-mittaa-

ja, 3D-mallintaja, 3D-tulostaja ja elämyksellistäjä” 

tai vastaavasti jo nyt käytössä olevat ”360-kuvaaja, 

3D-studiomanageri sekä tiedetuottaja”.16 Fyysisen 

ja virtuaalisen todellisuuden lähentyessä toisiaan ei 

ole enää yksinkertaista sanoa millä aloilla tai minkä 

nimikkeiden alla tehdään luovaa työtä, millä tavoin 

luovaa tai teknistä osaamista ja ammattitaitoa vaa-

tivat tehtävät määritellään ja minkälaisia lopputu-

loksia näissä prosesseissa syntyy. Yhtä kaikki, luo-

vien alojen työssä lienee ainakin kyse merkitysten 

tuottamisesta, sekä inhimillisen älyn uutta ja oma-

peräistä aikaansaavista ponnisteluista.

2.2  Luov ien  a lo jen  ta loude l l i nen 
merk i t ys  on  suur i

Luovat alat ovat taloudellisesti merkittäviä ja nii-

tä koskevat muutokset ovat omiaan vaikuttamaan 

koko kansantaloudelliseen kehitykseen. Euroopan 

unionissa kulttuurin ja luovien alojen liikevaihdok-

si on laskettu 643 miljardia vuonna 2019. Alat ovat 

työllistäneen yli 7,6 miljoonaa ihmistä ja tuottaneet 

4,4 prosenttia unionin bruttokansantuotteesta, eli 

enemmän kuin tietoliikenne, teknologia, lääketeol-

lisuus tai autoteollisuus.17 

Suomessa luovien alojen arvonlisäys oli vuonna 

2017 7,3 miljardia euroa. Tämä vastasi 3,6 prosent-

tia silloisesta bruttokansantuotteesta, eli suurem-

paa osuutta kuin esimerkiksi paperiteollisuudella.18 

Vuonna 2018 arvonlisäys oli kasvanut kahdeksaan 

miljardiin euroon, vaikka samalla BKT-osuus oli pu-

donnut hieman, 3,3 prosenttia:iin.19 Luovien alojen 

BKT-osuus on Suomessa hieman matalampi kuin 

EU:n jäsenmaissa keskimäärin, vaikka samalla on 

huomattava, että luovat alat ovat merkittävä työl-

listäjä myös Suomessa. Luovat alat ovat myös kes-

kimääräistä yrittäjävetoisempia aloja, sillä 27 pro-

senttia luovien alojen työvoimasta toimii yrittäjinä, 

muiden alojen keskiarvon ollessa 13 prosenttia.20 Jo 

luovien alojen työllisyysvaikutusten näkökulmasta 

on selvää, että luovien alojen suotuisan taloudelli-

sen kehityksen turvaamisella on keskeinen sija koko 

kansantalouden kehittämisessä.

2.3  Pandemian  a ika  on 
va ikeu t tanu t  luov ien  a lo jen 
to im in taa  merk i t täväs t i

Vuonna 2020 alkaneen koronapandemian takia to-

teutetut useat elinkeinoelämää ja ihmisten va-

paa-ajan käyttöä koskeneet rajoitukset ovat vai-

keuttaneet kulttuurin ja luovien alojen toimintaa 

monin tavoin. Vain ilmailualan on todettu kärsineen 

pandemian ajan vahingoista luovia aloja enemmän.21 

Mitä enemmän tietyn luovan alan toiminta on pe-

rustunut sisätiloissa tapahtuvaan ihmisten väliseen 

fyysiseen kanssakäymiseen tai yhdessäoloon sitä 

ankarammin rajoitukset ovat alan toimijoita koh-

delleet.22 Mitä enemmän taas alalla on jo ennestään 

toimittu toimistotyössä, sitä helpompi sen on ollut 

sopeutua rajoituksiin.23

Kulttuurille ja luoville aloille yhteiskunnallisten ra-

joitusten aiheuttamien vahinkojen määrää voidaan 

arvioida monesta eri lähteestä. Esimerkiksi taide- 

alan työnhakijoiden määrä oli 57 prosenttia kor-

keampi toisella neljänneksellä vuonna 2020 kuin 

vuotta aikaisemmin24. Kevään 2022 kyselyssä mil-

tei puolet vastaajista (133 vastaajaa) ilmoitti amma-

tillisten tulojensa laskeneen merkittävästi tai jon-

kin verran pandemian aikana (47 prosenttia). Reilu 

kymmenes (13 prosenttia) kertoi tulojensa kasva-

neen ja loput (40 prosenttia) ilmoittivat tulojen-

sa pysyneen samana. Tulojen vähenemisessä näkyy 

myös alakohtaisia eroja. Esimerkiksi audiovisuaali-

sella alalla tulojen putoamisesta kertoi neljä kym-

menestä (40 prosenttia) vastaajasta ja kirjallisuuden 

(45 prosenttia) sekä kuvataiteen alallakin (46 pro-

senttia) alle puolet. Esittävien taiteiden ja musiikin 

alalla tulot olivat vähentyneet selvästi yli puolella 

vastaajista (56 prosenttia ja 57 prosenttia).

Yksi suurista kärsijöistä Suomessa on ollut tapah-

tuma-ala, jolla on koronapandemian alussa koettu 

jopa 80 prosentin liikevaihdon menetys.25 Tapahtu-

ma-alan kokonaisarvo Suomessa on 3 200 yrityk-

sellä ja yli 17 000 kokoaikaisella työntekijällä ollut 

vuonna 2019 noin 2,35 miljardia euroa.26 Vastaavasti 

kaikki tapahtumiin, tilaisuuksiin ja esityksiin perus-

tuva luovan alan toiminta on ollut koronapandemian 

aikaisten toiminnan rajoitusten suhteen erityi-

sen haavoittuvainen, eikä vahinkoja välttämättä ole 

helppoa korjata. Onkin tärkeää huomata, että pan-

demian aikaisten rajoitusten aiheuttama kriisi ei 

lakkaa samanaikaisesti rajoitusten lopettamisen 

myötä. Esimerkiksi Suomen Teatterit ry. on toden-

nut, että ”koronakriisin jäljet tulevat näkymään vie-

lä monta vuotta esittävän taiteen kentällä”.27 Tämä 

vaikutus syntyy osaajien poistuessa luovilta aloilta 

toisiin tehtäviin, pienten yksittäisten henkilöiden 

vetämien yritysten tultua lopetetuiksi, osaamispoh-

jan rapautuessa ja jo hankittujen markkina-asemi-

en menetysten myötä. Tässä suhteessa kulttuuri-

tuotteiden ja -palvelujen digitalisoituminen voi olla 

yksi ratkaisu, jolla voidaan kuroa umpeen sitä vajet-

ta, jonka rajoitukset ovat luovien alojen toiminnassa 

aiheuttaneet.28 Siten on tärkeää ja vastuullista myös 

julkisvallan taholta turvata kaikkien luovien alojen 

riittävä elpyminen esimerkiksi tukemalla ja edistä-

mällä niiden digitalisoitumista, erityisesti tekijöiden 

ja alan toimijoiden näkökulmista.
15 CREATIVE 1.

16 Marika Ahlavuo – Hannu Hyyppä – Matti Kurkela – Juhani Talvela – Pirjo Aunio: Haasteita uudenlaisen digitaalisuuden siirtämisessä 
luoville aloille, Aalto-yliopiston julkaisusarja CROSSOVER 17/2020, 115 ja siinä Frilander, Jenni: Raportti: 20 suurta muutosta ja yli 200 
tulevaisuuden työtä Mikä on sinun uusi ammattisi? ja Linturi, Risto – Kuusi, Osmo: Suomen sata uutta mahdollisuutta 2018 – 2037: 
yhteiskunnan toimintamallit uudistava radikaali teknologia. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 1 / 2018.

17 EY Consulting 2021, 2.

18  Opetus- ja kulttuuriministeriö: Luova talous ja aineettoman arvon luominen kasvun kärjiksi, Luovat alat Suomen talouden ja työllisyyden 
vahvistajina -työryhmän raportti, Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2017:18, 26.

19 Parkkola 2020, 11.

20 CREATIVE 1.

21 EY Consulting 2021, 6.

22 UNESCO 15.

23 Ibid.

24  Weckström, Kaisa: Korona pisti kulttuuri- ja  
viihdetoiminnan polvilleen 18. 12. 2020, Tieto & Trendit, Asiantuntija-artikkelit ja ajankohtaisblogit.

25 Vaaherkumpu, Johanna: Virtuaalitapahtumat tuovat uudenlaisia mahdollisuuksia luoville aloille, Teoksessa Luovien alojen nykytila, 
näkymät ja kasvupotentiaali, Creve 2.0 - Yrityspalvelut ja yhteistyömallit hankkeen tuloksia ja visioita (toimittaneet Juhani Talvela – 
Hannu Hyyppä – Marika Ahlavuo – Matti Kurkela), Aalto-yliopiston julkaisusarja CROSSOVER 17/2020, s. 120 ja MTV (Tinja Hokkanen): 
Koronaepidemia ajoi tapahtuma-alan kri

26 Kuusisto, Kati – Sahlstedt, Maria: Tapahtumateollisuus vuonna 2021, Selvitys suomalaisesta tapahtumateollisuudesta, sen  
erityispiirteistä, nykytilanteesta ja tulevaisuuden mahdollisuuksista, Toimialaselvitys 5 / 2021, Business Finland.

27 Suomen Teatterit ry.: Suomen Teatterit ry:n jäsenet: Koronakriisin jäljet tulevat näkymään vielä monta vuotta esittävän taiteen kentällä, 
21. 4. 2022, tiedote.

28 UNESCO 34.

12 13



3Luovien 
alojen 
muutokset

T
ällä selvityksellä on haluttu saada tie-

toa muun muassa siitä, minkälaisiin 

toimiin eri luovilla aloilla ryhdyttiin, 

kun pandemia-ajan rajoitusten ta-

kia toimintaympäristö vaikeutui huo-

mattavasti. Digitaalisten ratkaisujen ja verkkoalus-

tojen rooli on tässä korostunut, ja kiinnostavaa on 

muun muassa se, minkälaisia esityksiä tai palvelu-

ja etäyhteyden välityksellä on voitu tarjota ja min-

kälaisia uusia tulonhankkimistapoja luovilla aloilla 

on löydetty. Jäävätkö nämä toimintatavat käyttöön 

myös pandemian jälkeen? On huomattava, että  

teosten digitoinnilla tarkoitetaan teosten muutta-

mista analogisesta digitaaliseen muotoon, esimer-

kiksi aineistoja skannaamalla sähköisiin muotoi-

hin tai analogista musiikkia digitaaliseen muotoon 

siirrettäessä.29 Digitalisaatio sen sijaan viittaa laa-

jempaan kokonaisuuteen, joissa digitaalisia ympä-

ristöjä, verkkoalustoja ja työvälineitä käyttämällä 

voidaan tarjota sisällöllisestikin uudenlaisia palve-

luja, uusille yleisöille ja uusin tavoin. Digitalisaatio 

voi vaikuttaa koko tuotantoprosessin joka vaihees-

sa, niin teosten luomisessa kuin niiden yleisön saa-

taville saattamisessa. Mielenkiintoista on se, millä 

tavoin digitalisaatio vaikuttaa myös teosten sisäl-

töön ja muotoon, luovien alojen toimintamalleihin 

sekä tekijöiden toimenkuvaan esimerkiksi sosiaali-

sen median käytön yleistymisen myötä. Sekä teos-

ten digitointi että digitaalisessa ympäristössä toi-

miminen voi tuottaa uusia tekijän- ja lähioikeuksia, 

joista tulisi myös sopia tekijöiden kesken. Näihin te-

kijänoikeudellisiin kysymyksiin syvennytään selvi-

tyksen 4. luvussa.

Kaikki nämä muutokset kytkeytyvät luovien alojen 

ansaintalogiikan muutokseen, joka on osa pitkä-

kestoisempaa digitalisoitumiskehitystä. Pandemia- 

aika ei välttämättä ole muutosten alkuperäinen syy, 

vaan se on pikemminkin kiihdyttänyt jo olemassa 

olevaa ja erittäin merkittävää digitalisaatiokehitys-

tä. Muun muassa Kiiski Kataja on todennut, digita-

lisoitumisen mahdollistamien uusien toimintata-

pojen synnyn tarkoittavan sitä, että ”meneillään on 

samankaltainen siirtymäaika, kuin mitä teollinen 

vallankumous tai sähkön laajamittainen käyttöön-

otto tarkoitti aikoinaan ihmiskunnalle. Paitsi että 

nämä uudet teknologiat mullistivat tuotannon, ne 

myös muuttivat radikaaleilla tavoilla sitä, miten ih-

miset työskentelivät, elivät, asuivat, mitä arvostivat, 

ansaitsivat tai ajattelivat maailmasta. Elämme par-

haillaan samanlaista siirtymävaihetta, johon kuuluu 

sekä vaikeutta sopeutua uuteen aikaan että huikei-

ta mahdollisuuksia, jotka toteutuessaan ovat vasta 

edessäpäin”30.

3.1  Luov ien  a lo jen  muutos  2022 
-kyse l yn  tu loks ia

Kevään 2022 kyselyn tarkoituksena oli kerätä pe-

rustietoa muun muassa luovien alojen ansaintalo-

giikan murroksesta, ja siitä miten merkittävinä di-

gitalisaation tuomat muutokset koetaan, erityisesti 

tekijöiden tulovirtojen kannalta ja tekijänoikeuden 

haltijoiden näkökulmista. Kysely oli auki sekä hen-

kilö- että järjestövastaajille 1. 3. 2022 – 6. 5. 2022 IPR 

University Centerin kotisivuilla.

Kyselystä tiedotettiin yli sadalle luovilla aloilla toi-

mivalle liitolle, järjestölle tai muulle yhteisölle, jotka 

välittivät viestiä kyselystä edelleen jäsenistölleen. 

29  Kasvi, Jyrki J.J.: Digi digi digi, Digitalisaatiossa on kyse organisaatiokulttuurin muutoksesta, ja se on tunnetusti vaikeaa, TIEKE,  
Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry., 15. 10. 2019.

30  Kiiski Kataja, Elina: Megatrendit 2016 – Tulevaisuus tapahtuu nyt, Muistio, Sitra 2016, 9.

Henkilövastaajien toimialat (yksi vastaaja  

saattoi valita useammankin alan).

Muotoilu tai  
graafinen ala  
(3) 2,3 % 

Kirjallisuus  
(47) 35,3 %

Kuvataide  
(26) 19,5 %

YHTEENSÄ  
(153) 

Audiovisuaalinen ala 
(TV, elokuva)  

(25) 18,8 % 

Teatteri, ooppera, 
tanssitaide…  

(21) 15,8 % 

Musiikki  
(16) 12 % 

Muu  
(12) 9 %

Tapahtuma-ala  
(7) 5,3 %
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Vastaava määrä (71 prosenttia) vastaajista myös kat-

soi pandemia-ajan rajoituksineen tuoneen uuden-

laisia toimintatapoja omalle alalle, vaikka nämä uu-

det toimintatavat eivät välttämättä toteutuisikaan 

tietoverkoissa. Enemmistö näistä vastaajista (78 

prosenttia) katsoi, että pandemian aikana käyttöön-

otetut uudet toimintatavat jäävät käyttöön myös 

pandemian loputtua ja yhteiskunnan avauduttua.

Osa vastaajista ei käyttänyt digitaalisia alustoja työs-

sään (19 vastaajaa). Digitaalisten alustojen vähäiseen 

käyttöön ilmoitettiin syyksi puuttuva aika, taito tai 

välineet (42 prosenttia) tai puutteelliset tiedot (39 

prosenttia). Toisaalta se, etteivät alustat olisi vält-

tämättä hyödyllisiä omassa työssä ilmoitettiin syyk-

si harvemmin (26 prosenttia). Varautuneesti digita-

lisoitumiseen ja teknologiaan kertoi suhtautuvansa 

noin kolmasosa näistä vastaajista (29 prosenttia).

Verkkopalvelut ja ammatilliset tulot  

sekä oman alan kehitys

Vaikka verkkopalvelujen käyttö on yleistynyt ja näil-

lä näyttää olevan vaikutusta luovan työn tekemiseen 

ja teosten levittämiseen, silti vain alle puolet (41 

prosenttia) vastaajista oli saanut ammatillisia tuloja 

verkkopalvelujen käytöstä tai oleellisesti niiden avul-

la ja tärkeänä tulonlähteenä näitä itselleen piti vain 

noin kolmannes vastaajista (30 prosenttia). Vastaa-

vasti noin kolmannes (34 prosenttia) vastaajista koki 

uusien toimintamallien ja verkkoalustojen helpotta-

neen taloudellista selviytymistä pandemian aikana.

Uusina tulonhankkimistapoina kyselyssä mainit-

tiin koko vastaajajoukossa muun muassa etäyhtey-

dellä annetut luennot, opetustilaisuudet, oppitunnit 

Kyselystä tiedotettiin myös IPR University Cente-

rin omia tiedotuskanavia käyttäen. Kyselyyn saatiin 

kaikkiaan 134 henkilövastaajaa, sekä 20 järjestövas-

taajaa. Henkilö- ja järjestövastaajille oli oma erilli-

nen mutta samoja pääteemoja käsittävä kyselynsä. 

Kyselyyn vastanneista miltei puolet (49 prosenttia) 

olivat työskennelleet yli 20 vuotta omalla alallaan 

ja enemmistö vastaajista työskenteli alallaan koko- 

päiväisesti (65 prosenttia). Pääkaupunkiseudulla 

asui noin puolet (51 prosenttia) vastaajista ja hieman 

yli neljännes (27 prosenttia) kertoi tekevänsä paljon 

luovaa työtä myös kansainvälisesti eri maissa ole-

vien toimijoiden kesken. Merkittävä enemmistö (84 

prosenttia) vastaajista kuului johonkin oman alan-

sa järjestöön. Kyselyn tuloksia tarkastellaan ensin 

koko vastaajajoukon osalta ja tämän jälkeen omissa  

alaluvuissaan syvennytään viiteen kyselyssä eniten 

vastaajia saaneeseen luovaan alaan, eli kirjallisuu-

den, kuvataiteen, audiovisuaaliseen, esittävien tai-

teiden ja musiikin alaan.

Verkkopalvelujen ammatillinen käyttö

Verkkopalvelujen ja digitaalisten työvälineiden am-

matillinen käyttö oli erittäin yleistä koko vastaa-

jajoukon keskuudessa (86 prosenttia). Nämä olivat 

useimmiten myös muuttaneet luovan työn teko-

tapoja tai teosten yleisölle levittämisen tapoja (79 

prosenttia). Toisaalta muutoksen voimakkuudes-

sa on alakohtaisia eroja. Esimerkiksi audiovisuaa-

lisella puolella muutoksesta ilmoitettiin useammin 

kuin kuvataiteissa (92 prosenttia vs. 62 prosenttia). 

Suunnilleen sama määrä (73 prosenttia) vastaajista 

arvioi verkkopalvelujen tuoneen myös kokonaan uu-

denlaista tekemistä omalle alalleen.

(kuten soittotunnit), ohjaustyöt ja esiintymiset. Tu-

loja vastaajat olivat saaneet myös verkkojulkaisuihin 

sisältöä tuottamalla, sekä mainos- ja sponsorituloja 

hankkimalla esimerkiksi YouTubessa tai muilta alus-

toilta omia sisältöjä jakaessa. Verkkoalustat, kuten 

Instagram, voivat olla tärkeä myyntipaikka tekijöi-

den omalle teosmyynnille tai teosten välittäjille. Sel-

vä enemmistö (78 prosenttia) kyselyn 2022 vastaa-

jista arvioi uusien toimintatapojen jäävän käyttöön 

myös pandemian jälkeen, siinä missä harvempi kuin 

joka kymmenes (7 prosenttia) oli asiasta eri mieltä, 

loppujen (15 prosenttia) osaamatta arvioida uusien 

toimintatapojen pysyvyyttä.

Tulonhankintaan ja luovan työn ansaintalogiikkaan 

liittyi myös huolia esimerkiksi siitä, millä tavoin 

sähköisten teosmuotojen käytön korvaukset saa-

daan jakaantumaan tekijöiden kannalta reilusti. Yk-

sittäisellä tekijällä on hyvin vähän neuvotteluvoimaa 

suhteessa sisältöä jakaviin verkkoalustoihin, mut-

ta toisaalta vähän mahdollisuuksia jättäytyä näiden 

toiminnan ulkopuolelle. Tekijä joutuu hyväksymään 

verkkoalustojen määrittelemät ehdot ja tuomaan si-

sältönsä näiden jaettavaksi. Tekijöiden tulovirtojen 

kehittymisen kannalta nykyiset suoratoistopalve-

lujen toimintamallit tuotiin monissa kyselyn 2022 

vastauksissa esiin tekijän tuloja vähentävänä seik-

kana. Korvausten ei koettu jakautuvan reilusti teki-

jöiden, tuottajien ja teosten levittäjien kesken. Digi-

talisoitumiseen liitettiin myös huoli siitä, että yleisö 

mieltää tietoverkoissa jaettavan sisällön ilmaisek-

si tai mainosrahoitteiseksi ja siten halukkuus mak-

saa korkealaatuisestakaan sisällöstä vähenee. Ala-

kohtaisessa tarkastelussa luvussa 3.2 syvennytään 

verkkopalveluihin ja tekijöiden tulonmuodostuksen 

kehittymiseen. 

Digitalisoitumisen vaikutus omalle alalle  

ja tärkeinä pidetyt uudet teknologiat

Hieman yli puolet (53 prosenttia) kyselyn vastaajista 

koki verkkoalustojen merkityksen kasvun vaikutta-

van positiivisesti omalla alallaan, mutta suhtautu-

misessa oli alakohtaisia eroja. Esimerkiksi audiovi-

suaalisella alalla (72 prosenttia) ja musiikin alalla (63 

prosenttia) enemmistö vastaajista piti muutosta po-

sitiivisena, mutta esittävien taiteiden (43 prosent-

tia) tai kirjallisuuden alalla (45 prosenttia) vain alle 

puolet koki muutoksen positiivisena. Kuvataiteessa 

näin koki vastaavasti puolet (48 prosenttia) vastaa-

jista. Noin viidennes (21 prosenttia) kaikista vastaa-

jista ei osannut sanoa muutoksen vaikutuksesta ja 

joka neljännes oli eri mieltä väitteen muutoksen po-

sitiivisuudesta kanssa (26 prosenttia).

Oman alan kehityksessä erityisen tärkeiksi teknolo-

gioiksi arvioitiin koko vastaajajoukon keskuudessa 

sosiaalisen median käyttö kaupallisissa tarkoituk-

sissa (65 prosenttia), teosten jakelu suoratoisto-

palvelujen välityksellä (57 prosenttia) sekä verkko-

kaupat ja digitaaliset esittelytilat (56 prosenttia). 

Live-tapahtumien striimauspalvelut (39 prosenttia) 

ja virtuaalinen todellisuus ja lisätyn todellisuuden 

(augmented reality) teknologiat (32 prosenttia) sai-

vat myös mainintoja noin kolmanneksessa vastaaja-

joukosta. Sen sijaan puhelin- ja muut sovellukset (25 

prosenttia) sekä tekoälyn käyttäminen osana luovaa 

työtä (22 prosenttia) koettiin tärkeiksi, ehkä hieman 

yllättäenkin, vain noin neljänneksessä vastaajajou-

kosta. Samoin artistin nimen ja imagon käyttäminen 

kaupallisissa tarkoituksissa näki tärkeäksi vain noin 

viidennes vastaajista (21 prosenttia).
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Digitalisoitumisen ja verkkoalustojen käytön posi-

tiivisina puolina kerrottiin potentiaalisen yleisö-

määrän kasvaminen maantieteellisten etäisyyksien 

menettäessä merkityksensä, sekä kokonaan uuden-

laisten yleisöryhmien löytyminen. Myös matkusta-

misen vähentyminen verkkokokousten myötä sekä 

yhteistyön tekeminen pilvipalveluiden ja viestintä-

sovellusten avulla tuotiin esiin. Virtuaalisesti tehtä-

vät esitykset mainittiin niin myönteisessä kuin kiel-

teisessäkin valossa.

Digitalisoitumiseen ja verkkoalustojen käyttöön liit-

tyvinä huolina mainittiin muun muassa se, että di-

gitalisoituminen voi vaikuttaa itse teosmuotoon ja 

teoksen sisältöön, kun yleisö vastaanottaa teok-

sen verkon välityksellä ja ylipäätään digitaalisessa 

muodossa. Esimerkkeinä yksittäisissä vastauksissa 

mainittiin, että elokuvien sijaan audiovisuaalises-

sa tuotannossa painotetaan sarjaformaattia ja visu-

aalisessa ilmaisussa pienempiä katselulaitteita val-

kokankaiden sijaan, taiteen verkkokaupan trendien 

ohjaavan maalaustaidetta kohti pienempiä ja hel-

pommin kuljetettavia taulukokoja sekä yleisön ma-

kumieltymyksiä heijastelevia sisältövalintoja, ja että 

äänikirjojen suosion kasvu ohjaa kirjailijoiden valin-

toja kerronnan tyyleissä ja tekstuaalisissa seikoissa, 

ja että digitaalisissa musiikkitiedostoissa äänenlaatu 

ei ole yhtä hyvä kuin analogisissa tallenteissa. Huol-

ta herätti myös digitalisoitumisen vaikutus kulttuu-

risten tuotteiden sisältöön ja niiden vastaanottoon, 

eli siihen millä tavoin taiteellinen ilmaisu ylipäätään 

mielletään yhteiskunnassa. 

Huolia liittyi myös taiteilijoiden ja tekijöiden toi-

menkuvan muutokseen. Tässä kehityksessä näh-

tiin toisaalta positiivisena syventyneet vuorovai-

kutusmahdollisuudet omien yleisöjen kanssa, ja 

esimerkiksi omista töistä keskusteleminen ja sisäl-

töjen jatkaminen verkossa, mutta toisaalta myynti- 

ja markkinointivelvollisuuksien nähtiin kasautuvan 

yhä enemmän tekijöille itselleen ja sen vievän pois 

resursseja tuottavasta luovasta työstä. Etenkin sosi-

aaliseen mediaan ja nopeaan viestintään liittyvä jat-

kuvan läsnä olemisen vaatimus mainittiin kuormit-

tavana. Toisaalta luovan alan tekijän tulisi olla myyvä 

ja osata markkinoida omia teoksiaan, tai kyetä luo-

maan julkisuudessa myyvää taiteilijabrändiä, mut-

ta toisaalta tähän vaateeseen liittyy taiteellisten ja 

kaupallisten arvojen välinen ristiriita, jonka on to-

dettu olevan myös yksi taiteen alan tabuista.31 Tämä 

digitalisaation myötä korostunut henkilökohtaisen 

myynnin ja markkinoinnin tarve saattaa toimia tai-

teilijan minäkuvaa vastaan. Luovan työn tuloksen 

tahdottaisiin olevan itsessään niin haluttava ja ar-

vokas, että sen myymiseksi sitä ei tarvitsisi paketoi-

da erityisen markkinoinnin keinoin. Markkinoinnin 

ja ”aitouden” välillä koetaan helposti olevan risti-

riitaa, joka saattaa vaikuttaa myös luovan työn teke-

miseen. Laitinen ja Meristö ovat taiteen alan tabuja 

koskevassa tutkimuksessaan korostaneet, että ”joi-

denkin vastaajien mielestä kaupallisuus ja asiakas-

lähtöisyys rajoittavat taiteellista vapautta”.32

Tekijänoikeudet ja digitaalisuus

Tekijänoikeuksien hyödyntämisen nähtiin olevan 

tärkeässä osassa oman alan työssä (75 prosenttia) ja 

tekijänoikeussuojan nähtiin olevan erittäin tärkeäs-

sä osassa luovan työn digitalisoitumisessa ja verk-

kopalvelujen käyttöönotossa (88 prosenttia). Toi-

saalta miltei puolet vastaajista kokivat tarvitsevansa 

enemmän omaa työtään koskevaa tekijänoikeudel-

lista koulutusta (47 prosenttia).

Lisääntyneistä viestintämahdollisuuksista riippu-

matta kansainvälinen yhteistyö oli verrattain rajal-

lista koko vastaajajoukossa ja vain alle kolmannes 

kertoi tekevänsä paljon rajat ylittävää yhteistyötä 

(29 prosenttia). Alakohtaiset erot on tosin otetta-

va huomioon ja esimerkiksi audiovisuaalisella alalla 

yli puolet (52 prosenttia) vastaajista teki paljon kan-

sainvälistä yhteistyötä. Vain alle puolet vastaajista 

katsoi että yhteistyötä tehtäessä tekijänoikeuksista 

ja niiden mahdollisesta siirtymisestä on yleensä riit-

tävällä tavalla sovittu ennen yhteistyöhön ryhtymis-

tä (42 prosenttia). Tekijänoikeudellisiin kysymyk-

siin syvennytään alakohtaisessa tarkastelussa sekä 

myöhemmin omassa 4. luvussaan.

3.2  A lakoh ta is ta  ta rkas te lua

Seuraavassa kyselyn tuloksia tarkastellaan hieman 

syvemmin ja alakohtaisesti, myös aikaisempaan tut-

kimukseen ja tätä selvitystä varten tehtyjen haastat-

telujen pohjalta. Digitaalisuuteen, verkkoalustoihin, 

uusiin toimintatapoihin ja myös pandemian ajan ra-

joituksiin liittyvät kysymykset ovat jossain määrin 

erilaisia eri aloilla. Tarkasteluun on valittu viisi eni-

ten kyselyssä vastauksia saanutta alaa, eli kirjal-

lisuus, kuvataide, audiovisuaalinen ala, esittävien 

taiteiden ala sekä musiikkiala. On kuitenkin huo-

mattava, että alakohtaiset otokset ovat pienehköjä 

(21–47 vastaajaa per ala) ja sama vastaaja on voinut 

ilmoittaa omaksi alakseen useampia vaihtoehtoja. 

Siten alakohtaiset johtopäätökset ovat vain suun-

taa antavia ja aineistoa on katsottava kokonaisuute-

na. Alakohtainen vertailu tuo kuitenkin esiin tärkei-

tä yksittäisiä havaintoja ja äänenpainoja.

3.2 .1  K i r j a l l i suusa la

Kirjallisuuden alalta kevään 2022 kyselyssä vastaa-

jia oli 47, joista lähes kaikki (98 prosenttia) toimi-

vat teosten tekijöinä. Ammattinimikkeinä mainit-

tiin muun muassa kirjailija, tietokirjailija, runoilija, 

sanoittaja, teatterintekijä ja käsikirjoittaja, tutki-

ja, kääntäjä, kustantaja, kirjastotoimenjohtaja, ma-

nageri, festivaalijohtaja, ja esiintyjä. Enemmistö oli 

työskennellyt alallaan yli kymmenen vuotta (67 pro-

senttia), mutta kokopäiväisesti kirjallisuuden paris-

sa työskenteli vain noin puolet vastaajista (43 pro-

senttia). Vastaajat sijoittuivat hieman tasaisemmin 

koko maan alueelle kuin koko aineistoon vastanneet 

keskimäärin, pääkaupunkiseudulla kirjallisuuden 

alan vastaajista asui 38 prosenttia, siinä missä koko 

vastaajajoukossa 51 prosenttia.

Yhdeksän kymmenestä (89 prosenttia) vastaajas-

ta kertoi käyttävänsä verkkopalveluja tai digitaalisia 

työvälineitä ammatillisesti. Vastaavasti enemmistö 

vastaajista (79 prosenttia) kertoi verkkopalvelujen 

muuttaneen tapaa tehdä luovaa työtä. Tärkeimpinä 

verkkoalustoina ja työvälineinä mainittiin sosiaali-

sen median palvelujen ja yleisimpien tekstinkäsit-

tely-, sekä sähköpostiohjelmien lisäksi muun muas-

sa apurahatietokannat sekä tieteellisten artikkelien 

tietokannat (kuten Kansallisarkiston ja Helsingin 

yliopiston kirjaston sekä muiden tarjoajien digitoi-

31 Laitinen, Jukka – Meristö, Tarja: Tabut luovien alojen kehittämisen esteenä. Laurea Journal, 25. 10. 2019.

32  Ibid.
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dut aineistot, Google scholar), tietopalvelut (kuten 

Karttapaikka.fi, Retkikartta.fi, Luontoon.fi, Paikka- 

tietoikkuna.fi), verkkosanakirjat, esitysten val-

mistamiseen tarkoitettu Canva, kirjoitusohjelma  

Highland, asiakaskokemuksen parantamiseen käy-

tettävä ActiveCampaign, sekä neulontayhteisö  

Stitch Fiddle.

Digitalisaatio ja luovan työn  

muutos kirjallisuusalalla

Digitaaliset uudistukset mielletään usein suurina 

harppauksina ja isoina hankkeina, mutta Janne Vis-

kari on todennut osuvasti digitalisaation olevan esi-

merkiksi kirjallisuusalalla myös sitä, että katsotaan 

laajasti kokonaisuuksia ja löydetään arjen sujuvuut-

ta helpottavia yksittäisiä ratkaisuja.33 Digitaalisuus 

kirjallisuusalalla on toteutunut esimerkiksi siinä, 

että kirjojen lainaaminen ja palautus, varaaminen 

ja varauksista tiedottaminen, kirjojen tilaaminen 

kirjastoista toiseen, äänikirjojen kuuntelu, kirjo-

jen ostaminen verkossa, lukupiireihin osallistumi-

nen etäyhteydellä, kirjan kirjoittaminen ja julkaisu 

ja myyminen omatoimisesti verkkokauppojen väli-

tyksellä ovat kaikki uusia toimintamahdollisuuksia, 

jotka yhdessä tuottavat suuren muutoksen.34

Erityisesti tekijöiden ja kirjojen kustantajien näkö-

kulmasta kirjallisuusalan keskeinen käynnissä oleva 

muutos liittyy painettujen kirjojen myynnin vähe-

nemiseen ja samanaikaiseen e-aineistojen ja luku- 

ja suoratoistopalvelujen käytön merkittävään kas-

vuun. Pandemian aika on kiihdyttänyt tätä kehitystä 

ja esimerkiksi keväällä 2020, koronakriisin alkaessa, 

verkkokauppojen myynti alkoi kiihtyä, mutta pai-

nettujen kirjojen myynti romahti, yksittäisten myy-

mälöiden tasolla jopa 90 prosenttia (Kirjakauppaliit-

to 2020). Toisaalta kirjakauppojen osuus painettujen 

kirjojen myynnistä oli vuonna 2020 kuitenkin vielä 

noin 65 prosenttia, ja siten kirjakauppojen erittäin 

vakava tilanne vaikuttaa ”koko kirja-alaan ja kirja-

kulttuuriin Suomessa”.35

Koko kirja-alaa tarkasteltaessa voidaan todeta, 

että vuonna 2020 painettujen kirjojen myynti las-

ki yli kuusi prosenttia, mutta sähköisten julkaisujen 

myynti kasvoi noin 32 prosenttia, ja siten koko kir-

ja-alan myynti kasvoi noin kaksi prosenttia. Vuon-

na 2021 painettujen kirjojen myynnin lasku pysäh-

tyi ja elpyi noin prosentin vuodentakaisesta, mutta 

sähköisten julkaisujen myynnin kasvu jatkui edel-

leen voimakkaana (37 prosenttia), koko kirjalli-

suusalan myynnin kasvaessa noin yksitoista pro-

senttia.36 Kehityksessä nähdään voimakas kirja-alan 

myynnin keskittyminen kohti sähköisiä aineistoja. 

Tämä korostaa erityisesti kirjallisuuden alan tekijöi-

den näkökulmasta kysymystä sähköisistä aineistois-

ta saatavien tekijänoikeustulojen jakaantumisesta 

kirja-alan eri toimijoiden kesken. Uusien suoratois-

topalvelujen palvelu- ja liiketoimintamallien osal-

ta sopimuskäytännöt ovat vasta vakiintumassa, eikä 

tähän digitaaliseen varsin merkittävään muutok-

seen liity sellaista kirja-alan toimijoiden yhteistä 

traditiota, jonka puitteissa olisi voitu sopia kaikkia 

alan toimijoita hyödyttävistä toimintamalleista. Ky-

symys ei sinänsä ole uusi, vaan suoratoistopalvelu-

jen yleistymisen ja digitalisaation mukanaan tuomat 

kysymykset kirjallisuuden tekijöille on tuotu esiin jo 

aiemmassa pandemian vaikutuksia selvittäneessä 

tutkimuksessa.37 Kyse on paljolti siitä, millä tavoin 

ja kenen ehdoilla digitaaliset markkinat toimivat, ja 

miten erittäin nopeassa ja voimakkaassa toimialan 

muutoksessa kyetään sopimaan jokaista luovan työn 

tuotantovaiheen tekijää reilusti hyödyttävistä rat-

kaisuista. On arvioitu, että mikäli kehitys jatkuu ny-

kyisellään niin digitalisoituminen ja suoratoistopal-

veluiden kasvava osuus kirjamarkkinoista laskevat 

kirjailijoiden toimeentuloa ja muun muassa Suomen 

Kirjailijaliiton lakimies Ville Toro on todennut ”kir-

jailijoiden olevan hyvin huolissaan omasta toimeen-

tulostaan kirja-alan murroksessa”.38 Yksittäisillä 

kirjailijoilla ei kuitenkaan ole käytännössä neuvot-

teluvoimaa suhteessa kustantamoihin ja teosten le-

vittäjiin, ja siten alan järjestöjen merkitys korostuu. 

Kirja-alan digitalisoitumisen keskiössä on myös ky-

symys teknologianeutraaleista lainauskorvauksista, 

eli siitä, miten sähköisistä aineistoista (e-kirjat ja 

äänikirjat) voitaisiin maksaa tekijöille reilulla taval-

la korvaus aineistojen käytön mukaan ja missä mää-

rin sähköisiä aineistoja voitaisiin saada myös kirjas-

tojen valikoimiin. Nykyisellään monet kustantajat 

eivät välttämättä halua jakaa sähköisiä aineistojaan 

kirjastojen edelleen lainattavaksi, ja tämä voi pa-

himmillaan rajoittaa kulttuuristen tuotteiden saa-

tavuutta tasavertaisesti eri väestöryhmien ja aluei-

den kesken. Kehitystä voi voimistaa sekin, että myös 

suoratoistopalvelut ovat enenevässä määrin ryhty-

mässä myös kirjallisuusalan tuotteiden tuottajiksi ja 

siten jakavat sisältöjä yksinoikeudella omilla alus-

toillaan. Mikäli sähköisiä aineistoja ei saada kirjas-

tojen lainattaviksi, tämä sulkee tiettyjen kulttuuri-

33 Viskari, Janne: Teeman alustus, Kuoleeko kirja, entä kirjasto? E-kirjastohanke, keskustelutilaisuus Keskuskirjasto Oodissa, 21. 9. 2022. 
Kohdassa: 0:50 – 15:35.

34 Ibid.

35  Kirjakauppaliitto: Korona kurittaa kirjakauppoja, tiedote 14. 4. 2020.

36 Suomen kustannusyhdistys: Kokonaismyynti 2016 – 2021, arvonlisäveroton nettomyynti kirjallisuuslajeittain.

tuotteiden saatavuuden ulkopuolelle ne käyttäjät, 

jotka eivät voi olla maksullisten palvelujen tilaajia.

Lainauskorvaukset kirjallisuuden alan 

tekijöiden tulonlähteenä

Lainauskorvauksella tarkoitetaan TekijäL 19 §:n mu-

kaista teoksen tekijän oikeutta saada korvaus teok-

sensa kappaleiden lainaamisesta yleisölle. Lainaus-

korvaus on ”tekijänoikeuskorvaus, jota maksetaan 

teosten kirjastolainaamisesta. Se on korvaus te-

osten ilmaisesta käyttämisestä ja siitä tekijälle ai-

heutuvasta tulonmenetyksestä. Lainauskorvaus on 

monelle kirjailijalle ja kääntäjälle tärkeä osa omaa 

toimeentuloa”.39 Lainauskorvaukset maksetaan val-

tion budjetista ja vuonna 2020 korvausten määrä oli 

14,2 miljoonaa euroa, joka jakaantui edelleen Sanas-

ton, Kopioston ja Teoston kautta eri alojen tekijöil-

le.40 Tekijänoikeuslain nojalla ”oikeutta korvaukseen 

ei kuitenkaan ole, jos lainaaminen tapahtuu muusta 

kuin yleisestä kirjastosta tai korkeakoulukirjastos-

ta”. Toistaiseksi Suomessa ei ole maksettu lainaus-

korvauksia myöskään e-aineistoiden lainaamisesta, 

mutta tilanteen muuttamiseksi ja myös sähköisten 

aineistojen lainauskorvausten piiriin saattamisek-

si on jo pidempään tehty töitä esimerkiksi Sanaston 

toimesta.41 Kristiina Harengon Opetus- ja kulttuuri-

ministeriölle syksyllä 2022 antamassa selvityksessä 

todetaankin, että myös e-aineistot tulisi saattaa lai-

nauskorvauksen piiriin, ja odotettavaa on, että vuo-

den 2023 alusta siirrytään tähän uuteen käytäntöön.42

Digitalisaation muutoksista kysyttäessä mainittiin 

myös korostunut tarve sosiaalisen median käyttöön. 

37 Valtioneuvosto: Raportti kyselyn vastauksista, Koronapandemian vaikutuksia kulttuurialalla 2020 – 2021, Valtioneuvoston julkaisuja 
2021:26.

38 Saarnilehto, Suvituuli: Kirja-alan digitalisaation vaikutus kirjailijan asemaan,  IPRinfo 6 / 2021 ja siinä Ville Toron haastattelu.

39  Sanasto (2): Tietopaketti lainauskorvauksesta, 8. 2. 2022.

40 Ibid.

41 Sanasto (4): Lainauskorvaukset nousivat esiin eduskunnan talousarviokeskustelussa, 23. 9. 2022.

42 Harenko, Kristiina: E-aineistojen kirjastokäytön korvaamista koskeva selvitys, Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja: 2022:41.
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Sosiaalinen media tuo mahdollisuuksia, kuten jat-

kaa kirjojen sanomaa ja keskustella yleisön kans-

sa, mutta jatkuvan verkkoläsnäolon tarve koetaan 

myös haitallisena luovalle työlle ja aiheuttavan jopa 

”riesaa ja negatiivisia tunteita”. Aineistojen digi-

taalisuus ja etäyhteydet ovat sen sijaan helpottaneet 

tiedon hankintaa sekä mahdollistaneet esimerkiksi 

luentojen ja puhetilaisuuksien pitämisen pandemian 

aikana, vaikka uudet menetelmät eivät olekaan on-

gelmattomia. Markkinointivastuun teoksista todet-

tiin siirtyneen paljolti kirjailijalle ja oman markki-

nointityön määrän kasvaneen. Jo tämän muutoksen 

vuoksi myynnin, mainonnan ja markkinoinnin alus-

tat sosiaalisessa mediassa koettiin tärkeinä hallita. 

Vastauksissa korostettiin digitaalisen siirtymän hei-

kentäneen tekijöiden tulonmuodostusta siksi, että 

sähkö- ja äänikirjojen palkkioprosentit ovat huomat-

tavasti pienempiä kuin perinteisten painotuotteiden 

kohdalla. Toisaalta eräs vastaajista totesi kirjailijatu-

lojensa joka tapauksessa olevan niin pieniä, että tulo-

ja on hankittava myös muualta. Kirjojen sähköistymi-

sen ja äänikirjojen vaatimusten katsottiin vaikuttavan 

myös teosten muotoon ja asettavan uudenlaisia vaa-

timuksia myös kirjailijan työlle. Eräs vastaaja tote-

si, että jos kirjailija kirjoittaa ensisijaisesti äänikir-

jaa, tämä vaikuttaa teoksen muotoon ja sisältöön, ja 

oli huolissaan kirjallisuuden kentän kaventumisesta. 

Myös teosten laiton levittäminen ja kopiointi tieto-

verkoissa nostettiin esiin yhtenä huolenaiheena.

Verkkoalustat ja digitaaliset aineistot tarjoavat uu-

sia julkaisumahdollisuuksia ja niiden avulla voidaan 

tavoittaa uudenlaisia yleisöjä, jotka muuten saat-

taisivat jäädä painetun median tavoittamattomiin. 

Erityisesti pandemian aikana verkkoon siirtyneet 

tapaamiset ja tilaisuudet ovat tuoneet mahdolli-

suuksia rajoitusten keskellä. Toisaalta verkkotapaa-

misista todetaan puuttuvan aitoa ihmiskontaktia 

ja esimerkiksi verkko-opettamisen olevan ”tym-

peää”. Verkkotilaisuuksien helppous ja saavu-

tettavuus nostettiin esiin positiivisena seikkana, 

mutta todettiin myös niiden kärsivän tietystä inten-

siivisyyden ja innostuksen puutteesta. Vastauksissa  

todettiin myös yleisöjen olevan jossain määrin eri-

laisia sosiaalisessa mediassa kuin fyysisissä tilai-

suuksissa, esimerkiksi kirjakaupoissa pidettävissä 

kirjailijatilaisuuksissa.

Virtuaalinen kirjallisuus-
festivaali lasten ja nuorten 
kirjallisuuden, sekä nuorten 
aikuisten kirjallisuuden  
esille tuojana

Erika Vik, vastaava tuottaja  

LANU! -kirjallisuusfestivaali

L
ANU! on lasten, nuorten ja 

nuorten aikuisten kirjal-

lisuuteen keskittynyt 

verkkofestivaali, joka 

järjestettiin kolman-

nen kerran keväällä 2022. 

Festivaali on yleisölle ilmai-

nen ja ohjelmaa on voinut 

katsoa festivaalin YouTube 

-kanavalta ja Instagramista.  

Festivaalilla tekstitaidot ja  

lukeminen nähdään laajasti: 

ohjelmassa huomioidaan niin 

romaanit, sarjakuvat, kuvitustai-

de kuin esimerkiksi spoken word 

ja pelitkin. Lisäksi festivaalin sivuil- 

ta voi ladata veloituksetta kirjallisuus- 

aiheisia tehtäväpaketteja, jotka on suunnat-

tu peruskoulujen, sekä lukioiden ja ammattioppi-

laitosten oppilaiden opetukseen. Tapahtuma on palkittu 

Kirja-alan edistämispalkinnolla ja Onnimanni-palkin-

nolla sekä huomioitu myös Read Hour -ehdokkuudella.
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LANU! EI OLE kaupallinen tilaisuus ja siten sen kans-

sa ovat julkisetkin yhteisöt, kuten koulut, voineet  

tehdä helposti yhteistyötä. Tämä on tärkeää, sillä  

LANU!:n toiminnassa on keskeistä yleishyödyllinen ja 

sivistävä intressi, lukemisen ja kirjakulttuurin edis-

täminen erityisesti lasten ja nuorten parissa, ja koti-

maisen lasten, nuorten ja nuorten aikuisten kirjalli-

suuden tunnetuksi tekeminen. Monet opettajat ovat 

koululuokkineen osallistuneet festivaaleille ja toimin-

taa on suunniteltu yhdessä. Helsinkiläisen Kallion lu-

kion KirjaKallio-opiskelijaryhmän opiskelijat ovat ol-

leet ohjelmassa mukana juontajina ja haastattelijoina 

vuosina 2021– 2022. Oriveden lukion kirjoittajalukion 

opiskelijat osallistuivat keväällä 2022 nuorten tehtä-

väpaketin laatimiseen ideoimalla tehtäviä ja kirjoit-

tamalla niihin liittyviä syventäviä kommentteja. Ke-

väällä 2021 Seminaarin koulun neljäsluokkalaiset 

Hämeenlinnasta ja Puistolanraitin ala-asteen koulun 

neljäsluokkalaiset Helsingistä lukivat erilaisiin har-

rastuksiin liittyviä kirjoja ja kertovat niistä arvionsa  

ja suosituksensa, jotka lähetettiin äänitiedostoina 

tuotantoryhmälle. Koululaisten puheenvuorot kuvitet-

tiin kirjoista tehdyillä stop motion -animaatioilla.

LANU! -KIRJALLISUUSFESTIVAALIN kehittäminen  

alkoi samana päivänä kun Suomen hallitus julisti 

poikkeustilan koronapandemian takia, eli 16. 3. 2020. 

Twitterissä laitettiin alulle viestiketju, jossa kutsuttiin 

kirjailijoita, kuvittajia, sarjakuvataiteilijoita ja muita 

kirja-alan tekijöitä mukaan lapsille, nuorille ja nuoril-

le aikuisille suunnattuun verkkotapahtumaan, jonka 

tarkoituksena oli tarjota kohderyhmälle yhteisöllistä 

tekemistä ja eskapismia kirjallisuuden keinoin ahdis-

tavassa maailmantilanteessa. Ajatus oli, että jokainen 

osallistuja suunnittelisi itse ohjelmasisältöä lapsille, 

nuorille tai nuorille aikuisille, ja kokonaisuus sitten 

koottaisiin yhteen ohjelmakartaksi. Ensimmäinen fes-

tivaali toteutettiin alle kolmessa viikossa talkootyönä 

ja tällöin ohjelmaan saatiin 45 esitystä, kukin pituu-

deltaan noin 30 – 60 minuuttia, joita jaettiin useissa 

sosiaalisen median kanavissa.

LANU! -FESTIVAALISTA kasvoi nopeasti Suomen suu-

rin lasten- ja nuorten virtuaalinen kirjallisuustapahtu- 

ma. Alkusyksystä 2020 perustettiin tapahtumaa jär-

jestävä LANU ry ja festivaalin konseptia alettiin ke-

hittää ammattimaisempaan suuntaan. Keväällä 2021 

festivaali toteutettiin hiotummalla konseptilla, johon  

kuului muun muassa ennakkoon toteutettuja lyhyt-

dokumentteja ja studiokeskusteluja. Markkinointi 

aloitettiin jo syksyllä 2020. Kustantajia ja muita kir-

ja-alan toimijoita tuli tapahtumaan mukaan sponso-

rien ominaisuudessa, mutta ohjelmisto koottiin silti  

puhtaasti kaupallisista tahoista riippumattomasti.  

LANU!:n toimintaperiaatteena on ollut tekijälähtöi-

syys, eli haastatteluiden ja dokumenttien kohteet itse 

pääsevät mukaan päättämään ohjelman sisällöstä ja 

kertomaan työstään ja itsestään sellaisistakin näkö-

kulmista, joita ei perinteisessä mediassa välttämättä 

huomioitaisi. Pyrkimyksenä tässä on esimerkiksi an-

taa nuorisolle laajempi käsitys kirjallisuuden alasta ja  

kirjailijan, kuvittajan tai sarjakuvataiteilijan työstä, ja  

miten laaja verkosto ja miten monenlaisia työpanok-

sia kirjallisuuden tekemiseen liittyy. Mukana ohjel-

massa on ollut näiden ammattilaisten lisäksi myös 

kirjoja julkaisseita muusikoita, pelikäsikirjoittajia, 

kustannustoimittajia, äänikirjalukija ja äänikirjatuot-

taja. Esiintyjiltä saadun palautteen perusteella LANU! 

on lisännyt osallistujien kokemuksia arvostuksesta  

ja nähdyksi tulemisesta.

LANU!:N OHJELMISTO on ollut ammattimaisesti to- 

teutettua ja monipuolista, sisältäen dokumentteja,  

studiokeskusteluja, kirjavinkkauksia, lukupiirin ja 

Instagram Live -haastatteluja. Ohjelmisto on ollut 

katsottavissa ensi-iltaviikon jälkeen noin kuukauden 

ajan. Tallenteiden esittämisajan rajoituksilla koroste-

taan sitä, että kyse on tapahtumasta, joka on kytketty 

tiettyyn ajanjaksoon. Virtuaalisuus festivaalissa ei siis 

tarkoita sitä, että LANU! olisi vain yksi YouTube-kana- 

va muiden joukossa. Samalla suojataan tekijöiden 

esiintymisiä LANU!:n ulkopuolella, sillä monet kirjalli-

suuden alan esiintyjät ja kirjailijat saavat osan elan-

nostaan juuri esiintymisistä, kuten kouluvierailuista. 

Tekijöiden etu korostuu LANU!:n toiminnassa.

LANU!:N TARINASSA voidaan korostaa sitä, että festi-

vaalin toimintamalli on täysin tekijöiden oman suun-

nittelun ja aktiivisuuden tulosta. Vastaavia festivaale-

Kirjailija Anniina Mikama 

lyhytdokumentin kuvaustauolla. 

Dokumentti Myrrys esitettiin 

osana kevään 2022 LANU! 

kirjallisuusfestivaalia. Se kuvattiin 

alkusyksystä 2021 historiallisessa 

Seurasaaren ulkomuseossa 

Helsingissä. 
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Ohjelmisto on ollut 
katsottavissa ensi-
iltaviikon jälkeen 
noin kuukauden 
ajan. Tallenteiden 
esittämisajan 
rajoituksilla 
korostetaan sitä, 
että kyse on 
tapahtumasta, joka 
on kytketty tiettyyn 
ajanjaksoon.
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ja ei oltu järjestetty vielä vuonna 2020 ja siten LANU! 

on ollut uraauurtava tapahtuma. Virtuaalisuus on 

mahdollistanut LANU!:ssa sen, että yleisö on voinut 

osallistua mistä päin maailmaa vain, eikä fyysinen 

etäisyys, tai liikkumisen rajoitukset tai myöskään  

sosiaaliset estot eivät ole estäneet ketään tulemasta  

festareille mukaan. Tässä suhteessa juuri maakun-

nallinen läsnäolo on tärkeää, 

ja samoin ulkosuomalaistenkin  

mahdollisuus tulla festareille.  

LANU! on mahdollistanut vir- 

tuaalisia kirjailijavierailuja  

kaikissa Suomen kouluissa. 

Esimerkiksi kirjailija Emmi  

Itäranta piti kirjalliset teekut-

sut kevään 2020 festivaalilla  

asuessaan itse tapahtuma-

hetkellä Englannissa. LANU!:n 

slogan on ollut ”Siellä missä 

sinäkin” ja tämä kuvaa hyvin 

virtuaalisen festivaalin saa-

vutettavuutta. Samoin festa-

reiden rasitukset ympäristölle 

ovat minimaaliset verrattuna 

fyysisiin tapahtumiin.

LANU! -FESTIVAALI on tavoittanut vuosittain arviolta 

20 000 – 30 000 katsojaa. Ensimmäisen kevään tavoi-

tettavuus oli luultavasti vielä tätäkin suurempi, sillä 

tapahtuma oli yksi ensimmäisiä isoja kokonaan vir-

tuaalisia kulttuuritapahtumia jotka järjestettiin Suo-

messa koronarajoitusten alettua, ellei jopa niistä en-

simmäinen. Se sai valtavasti medianäkyvyyttä. Tällä 

hetkellä @Lanufestarit kanavan videoita on katseltu 

yli 18 000 kertaa. Ohjelmaa on ollut jokaisena vuonna 

myös Instagramissa. Keväällä 2022 Instagram Live 

-lähetykset päätettiin jättää pidemmäksi aikaa näky-

ville, ja ne saavuttivat 1 978 katsomiskertaa. Tarkko-

ja katsojalukuja on mahdoton tilastoida, sillä yhden 

YouTube-videon katsomiskerran takana saattaa olla 

kokonainen koululuokka.

LANU! -FESTIVAALIA on järjestetty kolmena keväänä 

pääasiallisesti talkoovoimin, sillä festivaali on saanut 

toistaiseksi vain hyvin rajal-

lisesti julkista tukea. Tapah-

tumaa järjestävän LANU ry:n 

hallitus sekä työryhmä ovat 

nyt päättäneet, että vuonna  

2023 festivaalia ei järjestetä,  

sillä korona-aika on toivotta- 

vasti jo päättymässä, ja on 

aika pohtia missä muodossa  

LANU! festivaalia voitaisiin  

myöhemmin jatkaa. Pääosin 

talkootyöhön perustuvalle, 

kaupallisista tahoista riippu-

mattomalle ja yleisölleen  

ilmaiselle festivaalille on  

vaikea rakentaa pysyvyyttä, 

koska sen toteuttaminen vaa-

tii suuria panostuksia ja teki-

jöiden pitää huolehtia omasta 

toimeentulostaankin. Ilman satunnaisia apurahoja  

ennakoitavampaa julkista rahoitusta LANU! festivaa-

lin tulevaisuutta on hankala rakentaa, sillä kevään 

festivaalin suunnittelu alkaa syksyllä ja osa doku-

menteista saatetaan kuvata jo edellisenä kesänä.  

LANU!:n kolmevuotinen historia kuitenkin osoittaa, 

että tämänkaltaiselle virtuaaliselle kirjallisuusfesti-

vaalille on selvästi kiinnostusta. Toimintamalli edistää 

lasten- ja nuorten kirjallisuuden tunnettuutta ja  

samalla lasten ja nuorten lukuharrastusta.

Verkkopalvelut ja pandemian aikaiset tulot

Hieman alle puolet vastaajista kertoi saaneensa tuloja 

verkkopalvelujen käytöstä tai niiden olleen oleellises-

sa osassa tulojen muodostusta (46 prosenttia) ja noin 

kolmannes (34 prosenttia) kertoi näiden ja uusien toi-

mintatapojen helpottaneen taloudellisesti ammatil-

lista selviytymistä pandemian aikana. Tulojensa ker-

toi vähentyneen pandemian aikana miltei puolet (45 

prosenttia) vastaajista, siinä missä vain joka kymme-

nes (11 prosenttia) kertoi tulojensa kasvaneen.

Pandemian aikainen tulojen väheneminen ei ole 

kohdentunut tasaisesti kirjallisuusalan toimijoiden 

kesken. Esimerkiksi pienille toimijoille ja genrekir-

jailijoille tapahtumat ja niihin liittyvä kirjamyynti on 

tärkeä tulonlähde, ja juuri tapahtuma-alaan pande-

mian rajoitukset ovat iskeneet voimakkaasti.43 Eri 

kokoisten toimijoiden yhdenvertaisuuden turvaa-

minen on tärkeää julkisia tukia jaettaessa ja apura-

hapäätöksiä tehtäessä, myös monimuotoisen kirjal-

lisuuskentän ylläpitämiseksi.44

Verkkopalvelujen avulla saatujen tulojen merkittä-

vyys näyttää myös kevään 2022 kyselyn avoimien 

vastausten perusteella vaihtelevan paljonkin eri te-

kijöiden välillä. Eräs vastaajista kertoi töiden saami-

sen sosiaalisen median avulla olleen tulojen kannalta 

erittäin tärkeää ja vastaavasti toinen vastaaja totesi 

verkkopalveluista tulevan jopa neljännes teostensa 

myyntituloista. Toisaalta yli puolet (54 prosenttia) 

vastaajista ei ollut saanut tuloja verkkopalvelujen 

käytöstä tai niiden avulla. Yksittäisinä tulonhankki-

mistapoina mainittiin etäyhteydellä tehdyt luento- 

ja opetustilaisuudet, kuten myös verkkojulkaisuihin 

tehdyt kirjoitustyöt. Myös omien teosten myyminen 

verkossa, muun muassa blogien ja sosiaalisen me-

dian kautta mainittiin yhtenä tulonhankkimistapa-

na verkkopalveluiden avulla.

Digitaalisten alustojen merkityksen  

kasvun vaikutus omalle alalle

Kysymykseen digitaalisten alustojen merkityksen 

kasvun vaikutuksesta oman alan toimintaan suh-

tauduttiin tasaisen jakautuneesti. Useampi vastaa-

jista (45 prosenttia) piti kehitystä positiivisena kuin 

negatiivisena (25 prosenttia), siinä missä kolmannes 

(30 prosenttia) ei osannut sanoa digitalisoitumisen 

vaikutuksesta tässä suhteessa. Vastaajista, jotka ei-

vät kokeneet vaikutusta positiiviseksi, nostettiin 

esiin erityisesti se, että ääni- ja e-kirjojen tekijän-

korvaukset ovat heikommat kuin painetuilla teok-

silla, eikä niistä makseta lainauskorvauksia. Vaikka 

lukijamäärät voivatkin näin kasvaa, ei tämä välttä-

mättä riitä kattamaan tulonmuodostuksessa olevaa 

eroa. Samalla sosiaalisen median vaikutuksen li-

sääntyminen on siirtänyt markkinointivastuuta kir-

jailijoille, mikä vie aikaa mutta ei tuo suoria tuloja. 

Oppaiden ja tietokirjojen osalta esiin nostettiin se, 

että moni on tottunut hakemaan tietoa internetis-

tä ilmaiseksi, vaikka verkosta saatava tieto ei välttä-

mättä ole tarkkaa tai oikein valikoitua tai jäsennel-

tyä. Tietolähteenä esimerkiksi toisessa blogissa tai 

verkkotietokirjassa käytetty kirjailija ei hyödy teke-

mästään työstä jos tietosisältöä käytetään vapaasti.

ERIKA VIK / LANU! FESTIVAALI

43  VN 2021:26,41.

44  Ibid.
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Kirjailijan toimenkuvan 
monenlaiset muutospaineet 
digitaalisessa ympäristössä

O
maa kirjoittamistyötäni sinänsä digita-

lisaatio ja verkkoalustojen yleistyminen 

ei ole muuttanut ja perinteistä romaa-

nikirjallisuutta tehdään paljolti samoin 

tavoin kuin ennenkin. Ehkä nuoremmil-

la tekijöillä tämä muutos voi olla isompikin, kun joil-

lakin tekijöillä on lähtökohtaisesti ensin yleisöä, esi-

merkiksi blogien tai podcastien tekemisen myötä, ja 

sitten niillä alustoilla käsitellyistä aiheista ja sisäl-

löistä tehdään kirja.

KIRJAILIJAN TOIMENKUVA sinänsä on muuttunut, kun 

koko ajan odotetaan että kirjailija kertoo paljonkin 

työstään ja on itse näkyvissä. Tämä on ehkä vähän 

sukupolvikysymyskin siinä, että paljonko tuotetaan 

materiaalia niin sanotusti matkan varrelta ja luovan 

työn keskeltä. Joillakin yleisöillä on odotusarvokin, 

että annetaan esimerkiksi kansikuvia tai muuta sisäl-

töä jo paljonkin ennen julkaisua. Vanhan koulukunnan 

tekijäthän eivät yleensä kerro mitään työstään ennen 

kuin se on valmis ja tuodaan yleisön eteen. Tässähän 

korostuu myös kirjailijan visio, se että kirjailija tuo 

oman näkemyksensä esiin työssään. On vaikea sanoa 

missä määrin uudemmat tekotavat vaikuttavat itse 

teoksen sisältöön, mutta voi se tekemistä häiritäkin, 

jos ehdollistaa liikaa keskeneräistä työtään muiden 

mielipiteille ja arvioille.

ÄÄNIKIRJOJEN VAIKUTUSTA kirjallisen työn sisältöön 

ei kuitenkaan pidä yliarvioida, sillä esimerkiksi näkö-

vammaisille on tehty äänikirjoja jo yli puoli vuosisa-

taa, ja ne toimivat kirjallisuuden lajina oikein hyvin. 

Nyt keskustelussa sekoittuu se, että monien lukutot-

tumukset ovat muutoinkin muuttuneet ja sekin saat-

taa osaltaan vaikuttaa siihen, että äänikirjoja kuun-

nellaan huomattavasti enemmän kuin ennen, koska 

äänikirjoissa yksinkertaisempi ilmaisu ja rakenne 

sekä kerronnan kronologisuus korostuvat. 

ÄÄNIKIRJOJEN MYÖTÄ on varmaankin tullut myös  

uutta yleisöä kirjallisuuden äärelle, mutta toisaalta  

äänikirjat myös kilpailevat paperikirjojen lukijoista. 

Osa yleisöstä on tietenkin vannoutuneita painotuot-

teiden lukijoita. Äänikirjoja kuitenkin voi kuunnella 

niin monessa paikassa, autoa ajaessa tai lenkkipolul-

la, että kirjallisuus on läsnä useammassa paikassa. 

Toisaalta lukijan huomio ei välttämättä ole niin kes-

kittynyt äänikirjaa kuunnellessa, kuin perinteisen  

kirjan äärellä.

SOSIAALISEN MEDIAN vaatimukset vaikuttavat kirjai-

lijan toimenkuvaan monin tavoin. Pitää huomata, että 

hyvin harva kirjailija on sellaisessa asemassa, että 

voi kirjoittaa romaanin vuodessa ja sitten vain keskit-

tyä sen myyntiin ja markkinointiin, eikä tehdä mitään 

JP Koskinen, kirjailija

JP Koskinen.
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muuta. Usein kirjailijat kirjoittavat tekstejä moneen 

paikkaan ja työn tekeminen on jatkuvaa ja intensii-

vistä. Tässä paineessa sosiaalisen median jatkuva 

päivittäminen ja läsnäolo voi olla kuormittavaa. Kir-

jailijat ovat itsekin langenneet siihen tilanteeseen, 

että iso osa markkinointivastuusta on jätetty heille it-

selleen. Se johtaa tilanteeseen, jossa kirjailijat jopa 

tahattomasti kilpailevat keskenään näkyvyydestä so-

siaalisessa ja perinteissä mediassa. Sitten ne teki-

jät, joille se sopii ja jotka tykkäävät olla näkyvillä ja 

osaavat käyttää eri medioita pärjäävät hyvin näky-

vyyden saamisessa, mutta tekijät joille on ominai-

sempaa varsinaiseen luovaan työhön omistautuminen 

voivat jättäytyä kokonaan markkinointipyrkimysten 

ulkopuolelle, koska tuntuu ettei mitään vähääkään 

kannata yrittää kun ei kuitenkaan saa näkyvyyttä. 

Tässä se tuote ei ole enää pelkästään itse kirja, vaan 

onnistuminen vaatii monien muidenkin asioiden osu-

mista kohdalleen kuin itse teoksen laadukkuuden.

KORONA-AIKA EI omaan luomiskykyyni vaikuttanut 

juurikaan, mutta kirjallisella alalla se on ollut jo psy-

kologisestikin monelle koettelevaa, ja sillä on voinut 

olla lamaannuttava vaikutus. Helposti myös ajatellaan 

että kirjailijoiden tuloihin korona ei olisi vaikuttanut, 

koska kirjallisuutta voidaan myydä netissäkin ja tila-

ta e-aineistoja, mutta tämä ei aivan pidä paikkaansa. 

Esimerkiksi kirjailijoiden esiintymiset, jotka ovat mo-

nelle tärkeä tulonlähde, loppuivat ensin kokonaan, ja 

vaikka sitten etänä yritettiinkin järjestää erilaisia ti-

laisuuksia niin käytännössä esiintymisistä saatavat 

tulot romahtivat. Tässä suhteessa tilanne oli hyvin 

samankaltainen kuin musiikin tai teatterin alalla, jos-

sa juuri esiintymistulot loppuivat. Samalla korona- 

aika sulki teatterit ja näytelmätekstien esittäminen ja 

niihin liittyvät tulot loppuivat, samoin myös kirjasto-

jen sulkeminen vaikutti lainauksien määrään ja kirja-

kauppojen sulkeminen kirjojen myyntiin. Vaikka ääni-

kirjojen kuuntelu jossain määrin onkin yleistynyt niin 

tämä aika ei kokonaisuudessaan näkynyt minään  

lisäyksenä kirjailijoiden tuloissa.

ERITTÄIN TÄRKEÄ kehityskulku kirjallisuuden alalla  

ja tekijöiden näkökulmasta on uusi lainauskorvaukset 

e-aineistoihin julkisissa kirjastoissa ulottava ehdotus. 

Tämä näyttää positiiviselta kokonaisuudessaan ja  

sen pitäisi tulla käytäntöön jo vuonna 2023. Kristiina  

Harengon antamassa ehdotuksessa todetaan, että  

lainauskorvaukset voidaan toteuttaa ilmankin lain-

muutosta, mutta ilmeisesti lakia ollaan kuitenkin  

vielä muuttamassa vuonna 2024.

TÄLLÄ HETKELLÄ e-aineistojen saatavuus kirjastoista 

on kuitenkin huono, koska kustantajat eivät juurikaan 

anna e-aineistoja lainattavaksi. Toisaalta, jos tämä 

ajaa ihmisiä käyttämään suoratoistopalveluja, niin 

niistäkin tulee tekijöille jonkin verran korvauksia käy-

töstä. Tämän pitäisi kuitenkin olla tasapainossa kaik-

kien alan toimijoiden kanssa ja tekijöiden saada reilu 

korvaus työstään myös suoratoistopalveluista.

Vastaajat ja oman alan järjestöt

Selvä enemmistö (89 prosenttia) vastaajista kuului 

johonkin oman alansa järjestöön. Suhtautuminen 

oman alan järjestöihin oli kirjallisuuden otannassa 

suhteellisen positiivista. Hieman yli puolet (52 pro-

senttia) vastaajista katsoi järjestönsä merkityksen 

korostuneen pandemian aikana ja samoin (54 pro-

senttia) saaneensa riittävästi tukea ja ohjeita pan-

demian aikana. Harvempi kuin joka kymmenes oli 

eri mieltä kysymyksen väitteiden kanssa järjestön 

merkityksestä (7 prosenttia) ja riittävästä tuesta ja 

ohjeista (6 prosenttia). Järjestöjen toiminnan kehit-

tämisessä toivottiin huomiota muun muassa apura-

hamäärien lisäämiseen, sekä verkostoitumistapah-

tumien lisäämiseen, paikallisuuden esiintuomiseen 

ja esiintymistilaisuuksien lisäämiseen, neuvontaan 

sopimusasioissa. Huomiota kiinnitettiin myös ylei-

sellä tasolla kustantajien kanssa kustannussopi-

musehtojen sisältöjen tarkasteluun sekä sähköis-

ten kirjojen ja äänikirjojen lainauskorvausten piiriin 

saattamisen edistämiseen.

3.2 .2  Kuva ta idea la

Kevään 2022 kyselyssä kuvataiteen otannassa vas-

taajia oli 26, joista yhdeksän kymmenestä (88 pro-

senttia) toimi teosten tekijöinä. Vastaajat ilmoittivat 

ammattinimikkeikseen muun muassa taiteilija, ku-

vataiteilija, kuvanveistäjä, valokuvataiteilija, krii-

tikko, kuvataidekurssien ohjaaja, striimaaja, suun-

nittelijaopettaja ja valosuunnittelija. Hieman yli 

puolet vastaajista oli työskennellyt alallaan yli 20 

vuotta (54 prosenttia) ja useampi kuin kaksi kol-

masosaa (69 prosenttia) työskenteli alallaan koko-

päiväisesti. Pääkaupunkiseudulla asui enemmistö 

vastaajista (61 prosenttia), mutta toisaalta kolman-

nes (31 prosenttia) vastaajista asui alle 50 000 asuk-

kaan kaupungeissa tai maaseudulla.

Digitalisaatio ja luovan työn  

muutos kuvataidealalla

Luukkonen on todennut, että ”ammattimaisesti toi-

mivalle taiteilijalle verkkonäkyvyys on tänä päivänä 

välttämättömyys”.45 Vastaavasti, Nevanperän mu-

kaan ”kuvataiteilijan on siis omaksuttava työhönsä 

perinteisten ympäristöjen lisäksi myös uusia digi-

taalisia työvälineitä”.46 Saman suuntaisesti kyselyn 

2022 vastaajista kolme neljäsosaa (76 prosenttia) 

kertoikin käyttävänsä erilaisia verkkopalveluja am-

matillisesti ja yli puolet (62 prosenttia) vastaajista 

katsoi näiden muuttaneen tapaa tehdä luovaa työtä 

tai teosten levittämistä. Käytetyimpinä verkkoalus-

toina ja digitaalisina työvälineinä mainittiin yleisim-

pien sosiaalisen median ja viestinnän ratkaisujen li-

säksi erilaiset kuvankäsittely- ja grafiikkaohjelmat, 

kuten Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Clip Stu-

dio Paint, videoeditointiohjelmat kuten Vegas Pro, 

valovisualisaattorit, 3D-ympäristöt ennakkotyös-

kentelyssä ja luonnostelussa, verkkosivujen teke-

miseen WIX ja digitaalisten sekä painettavien mate-

riaalien valmistamiseen Adobe InDesign. Vastaajat 

mainitsivat myös Kuvataiteilijamatrikkelin ja verk-

kokaupoista Taikon sekä Taidelainaamon. Instagram 

mainittiin tärkeänä kanavana tavata kollegoja, gal-

lerioita ja ostajia. Teosmyynnin, näkyvyyden ja uu-

sien asiakkaiden löytymisen kannalta muutosta ku-

vailtiin hyödyllisenä, mutta kuormittavuuden takia 

haitallisena, erityisesti työn jatkuvan läsnäolon so-

siaalisen median ja viestien seurannan myötä.

45  Luukkonen, Ismo: 3. Taide digitaalisessa murroksessa, Teoksessa FAQ – Taiteen digitaaliset toimintaympäristöt (toimittanut Bredenberg, 
T. & Suonpää, J.), Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja 105. Tampereen ammattikorkeakoulu 2018.

46  Nevanperä, Lotta: Taiteilijan työnkuva digitalisaation aikakaudella – Kuvataiteilija, luova yrittäjä ja verkkogalleristi, Turun 
ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö, 2021, s. 6.

Erittäin tärkeä kehityskulku kirjallisuuden 
alalla ja tekijöiden näkökulmasta on uusi 
lainauskorvaukset e-aineistoihin julkisissa 
kirjastoissa ulottava ehdotus.”
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Vastaajat kertoivat, että töiden esille tuominen ja 

markkinointi sosiaalisen median kautta on helpom-

paa, ja esimerkiksi virtuaaligallerioiden järjestämi-

nen ja muiden tekijöiden kanssa verkostoituminen 

on tuonut uusia mahdollisuuksia. Verkkoalusto-

jen myötä myös kansainvälinen työskentely ja kon-

taktien löytyminen on mahdollista kauempaakin. 

Verkkokauppojen nähtiin lisäävän myyntiä, mut-

ta eräs vastaaja pohti tämän kohdistuvan erityisesti 

pieniin ja hinnaltaan halvempiin teoksiin. Vastaaja 

oli huolissaan mahdollisista kompromisseista teos-

ten sisällön suhteen ja toisaalta korosti myös apu-

rahoitetun taiteen tekemisen tärkeyttä. Verkkokau-

pan lisääntymisen myötä varsinaisten näyttelyiden 

tuottaminen koettiin muuttuneen harvinaisem- 

maksi ja näyttelyiden vähentyminen sinänsä har-

millisena seikkana. Eräs vastaaja kertoi verkkokau-

pan etuna olevan nopea teoskauppa ja säännöllisem-

pi tulo, mutta toisaalta näyttelyiden puuttumisen 

takia myös lehdistönäkyvyyden olevan vähäisem-

pää ja siten oman aseman vakiinnuttaminen taide-

maailmassa ja kollegoiden kesken myös hitaampaa. 

Eräs vastaaja koki teoksen rinnastuvan verkkokau-

passa kulutustuotteeseen ja että myös niiden eteen 

käytetty aika on vastaavasti vähentynyt. Tekemisen 

tempon kiihtyessä eräs vastaaja nosti esiin huolen 

teosten syvyyden kärsimisestä.

Eräs vastaaja kertoi digitaalisuuden ja verkkoalus-

tojen yleistymisen myötä lopettaneensa fyysisen 

materiaalin työstämisen, vaikka verkkoon laitetus-

ta materiaalista ei saanutkaan juurikaan tuloja. Vas-

taaja kertoi verkkoon tuotettujen teosten materi-

aalikustannusten olevan kuitenkin olemattomat 

verrattuna fyysisiin töihin, joiden tekemisessä taas 

tulee kustannuksia kehystämöistä, valokuvakehi-

tyksestä, gallerioihin kuljetuksista ja muusta. 

Erityisesti pandemia-ajan toiminnan rajoitusten 

katsotaan lisänneen verkon välityksellä tehtävää toi-

mintaa, esimerkiksi maalauskursseja, koulutuksia, 

seminaareja ja tapaamisia pidetään verkon välityk-

sellä. Eräs vastaaja kertoi kansainvälisen näyttelyn 

pidetyn järjestäjän kotisivujen kautta konkreettisen 

näyttelyn sijaan. Myös 3D-tekniikalla toteutetut vir-

tuaaliset näyttelyt ovat yleistyneet kotimaisissa gal-

lerioissa fyysisten näyttelyiden lisänä.

Frame Contemporary Art Finlandin vuoden 2020 

kyselyssä koronapandemian ja sen pitkittymisen 

vaikutuksista taiteen, kulttuurin ja luovien alojen 

toimijoiden toimintaan vastaajat kertoivat suun-

nitteilla olleen verkkokaupan kehittämisen, oman 

portfolion ja kotisivujen päivittämisen, Instagramin 

käyttämisen, virtuaalisten näyttelyiden suunnitte-

lun, etätyökalujen käyttämisen ja etäopetuksen an-

tamisen.47 Framen kyselyssä kiinnitettiin huomiota 

siihen, että taiteilijat jakaantuivat kahteen ryhmään 

sen mukaan oliko vastaajalla resursseja panostaa di-

gitaalisten palvelujen käyttöön ottamiseen (kuten 

aikaa ja osaamista, omia kontakteja tai rahaa).48

Taloudelliset realiteetit ja erilaiset toimintalogiikat 

vaikuttavat myös digitalisoitumiskehityksen vauh-

tiin. Pandemian aikana yksityiset galleriat ovat ke-

hittäneet uusia digitaalisia palveluita reippaasti, 

vaikka toisaalta kolmannella sektorilla kehitys ei ole 

ollut yhtä nopeaa. Turtiainen on kuvannut tätä digi-

talisoitumisen eroa yksityisten ja kolmannen sekto-

rin välillä jopa ”radikaaliksi”.49 Turtiainen toteaa eron 

saattavan johtua siitä, että ”yrityspohjaisesti toimi-

villa yksityisen sektorin gallerioilla on ollut taloudel-

linen pakko jatkaa toimintaa, sillä talous on suoraan 

riippuvainen näyttelytoiminnan ylläpitämisestä”.50

Verkkokauppa taidealan 
demokratisoijana ja uusien 
yleisöjen löytäjänä

47  Frame Contemporary Art Finland: Kysely koronaviruspandemian ja sen pitkittymisen vaikutuksista taiteen, kulttuurin ja luovien alojen 
toimijoiden toimintaan, maalis–elokuu 2020, Visuaalisen taiteen kentän vastaukset, s. 21 – 22.

48  Ibid.

49 Turtiainen, Minea: Kartoitus vaihtoehtoisista toimintamalleista taidegallerioissa koronakriisin aikana. Opinnäytetyö. Kulttuurituotannon 
koulutusohjelma. Humanistinen ammattikorkeakoulu, s. 26.

50 Ibid.

T
aiko on internetissä jo vuodesta 2016 

toiminut suomalaisen taiteen verkko-

kauppa, jonka valikoimissa on vain am-

mattimaisia ja tarkasti kuratoituja taide- 

teoksia. Verkkokaupan taiteilijat ovat 

alansa järjestöjen jäseniä tai muuten taidealalla am-

mattimaisesti toimivia taiteilijoita. Jokainen taiteilija 

on siten läpikäynyt Taikon taidekuraattoreiden teke-

män seulonnan, joka takaa sen että valikoimissa on 

vain ammattitaitoisesti tehtyjä teoksia. Tultuaan hy-

väksytyksi Taikoon taiteilija voi itse täydentää teos-

valikoimaansa, mutta Taikossa myös seurataan min-

kälaisia teoksia laitetaan kaupan. Tämä kuratointi tuo 

lisäarvoa myös taiteen ostajille, jotka voivat varmis-

tua näin siitä, että kaikki Taikon kautta välitettävä 

taide on korkealaatuista.

TAIKON YKSI toiminnan periaate on ollut tarjota tai-

teen perinteisten kauppapaikkojen rinnalle uudenlai-

nen kanava, joka palvelisi myös laajempaa yleisöä, 

joka ei välttämättä ole aiemmin hankkinut taideteok-

sia. Asiakkaina on myös yrityksiä. 

TAITEEN MYYNNISSÄ on kiinnitetty paljon huomiota  

siihen, millä tavoin taidevalikoima tuodaan yleisön 

saataville korkealaatuisesti kuratoituna ja monipuoli-

sesti, mutta samalla helposti. Verkkokaupan etusivul-

la asiakas voi valikoida kokoelmasta erilaisia teoksia 

tietyn värin, aiheen, tekniikan tai taulun koon mu-

kaan. Lisäksi yleisön apuvälineinä toimivat Taiko Test 

-sovellus, jolla maalausta voi sovitella vaikka oman 

kodin seinästä otetulle valokuvalle. Taikon sivuilta  

löytyy myös Artzie, eli tekoälypohjainen asiakkaan 

taidemaun mukaisia teoksia Taikon valikoimasta eh-

dottava sovellus. Molemmat palvelut ovat asiakkai-

den käytettävissä Taikon verkkosivuilla. Taiteen osta-

jat toivovat usein saavansa tietoja myös taideteoksen 

tekijästä ja Taikon sivuilla teosten yhteydessä onkin 

tekijöiden esittelyt.

ASIAKAS OSTAA teoksen Taikolta ja taiteilija saa 

myynnistä automaattisesti ilmoituksen sähköpostiin. 

Taiteilija postittaa teoksen tilaajalle. Teoksen toimi-

tusta varten taiteilijat saavat Taikolta ohjeita ja myös 

pakkauskorvauksen materiaaleja varten. Teosten säi-

lyttäminen tekijöillään mahdollistaa sen, että Taikon 

valikoimiin voidaan ottaa teoksia myytiin ilman omien 

varastotilojen edellyttämiä rajauksia. Teoksia ei myös-

kään tarvitse pakata useampaan kertaan ja kierrättää 

fyysisesti välittäjän luona. Myydyt teokset jäävät Tai-

kon sivuille nähtäviksi ja myydyiksi merkittyinä. Näin 

asiakkaat voivat nähdä myös minkälaisia teoksia te-

kijät ovat aiemmin myyneet ja tutustua taiteilijoiden 

tuotantoon vain myynnissä olevia teoksia laajemmin.

Pia Edman ja Patrik Edman, Taikon perustajat
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TAIDEALAAN LIITETÄÄN toisinaan myyttejä siitä, että 

taide olisi aina kallista tai taiteen valitseminen ostet- 

tavaksi olisi vaikeaa. Perinteisiin taidegallerioihin voi 

henkisesti olla korkea kynnys astua sisään katsele-

maan teoksia ostomielellä, etenkin jos asiakkaalla  

ei ole taidealan tuntemusta tai ei koe osaavansa arvi-

oida teosten taiteellisia ansioita. Taiko pyrkii tässä  

mielessä demokratisoimaan taidealaa ja tuomaan 

myyntiprosessia lähemmäksi keskivertoasiakasta. 

Näin voidaan löytää myös kokonaan uusia asiakas-

ryhmiä ja laajentaa taidealan yleisöä. Moni taulun  

ostaja onkin kertonut Taikosta ostamansa taulun ol-

leen ensimmäinen asiakkaan tekemä taidehankinta.

PANDEMIAN AIKA kaikkine rajoituksineen näkyi  

Taikon markkinoilla selvästi. Siinä missä ensimmäis-

ten toimintavuosien aikana kasvu oli tasaista, lähti  

myynti koronarajoitusten aikana kovaan kasvuun. 

Tässä varmaankin vaikutti se, kun ihmiset olivat pal-

jon kotona ja tietokoneiden äärellä, ja rahaa jäi käyt-

tämättä muihin menoihin. Tällöin on keskitytty enem-

män kotiin ja omaan ympäristöön liittyviin asioihin, 

sisustamiseen, rakentamiseen ja niin edelleen. Sitten 

pandemian jälkeen maailman epävakaa tilanne ja ih-

misten ostovoiman heikentyminen on taas hiljentänyt 

myynnin kasvua. Pandemian aika on näkynyt markki-

noilla myös siten, että on tullut lisää taiteen verkko-

kauppoja. Myös kansainväliset asiakkaat, erityisesti  

ulkosuomalaiset, ovat yksi kasvava asiakasryhmä 

Taikon markkinoilla. Taiko keskittyykin nimenomaan 

suomalaisen taiteen myymiseen, eikä tällaista nimen-

omaan suomalaisen taiteen kansainvälistä kauppa-

paikkaa aiemmin ole ollut tarjolla.

AMMATTITAITEILIJA MYY keskimäärin noin viidellä  

tuhannella eurolla vuodessa taidetta eri kanavissa, 

vaikkakin monen ammattitekijän myynti voi olla vä-

häisempääkin. Taiko tarjoaa tekijöille mahdollisuuden 

saada teoksiaan näkyville ja aktiivisesti kaupan. Tai-

kossa myös odotetaan osallistuvaa ja aktiivista otetta 

tekijöiltä ja pyritään löytämään synergioita tekijöiden 

ja verkkokaupan välillä, esimerkiksi vastavuoroisen 

somemarkkinoinnin kautta. Taikon kautta monet  

tekijät ovat saaneet myös näyttelykutsuja ja Taikon  

toiminnan myötä myös taiteilijan ura voi teosmyynnin 

lisäksi saada näkyvyyttä.

TAIKON MYYNTIVOLYYMIT ovat teosten kappalemää-

riltään todennäköisesti suurimpia Suomessa ja kaik-

kiaan teoksia on myyty jo yli 7 000 kappaletta. Liki 

90 prosenttia Taikossa olevista 550 taiteilijasta on 

myynyt yhden tai useamman teoksen. Noin sata tai-

teilijaa myy yhden tai useamman teoksen kuukausit-

tain ja Taiko tilittää myyntikorvaukset tekijöille ker-

ran kuukaudessa.

TAITEEN VERKKOKAUPAN tulevaisuuden mahdollisuu-

det ovat monet ja esimerkiksi kansainvälinen Saatchi  

Art on ottanut tarjontaansa NFT-merkinnöin myytävää  

kryptotaidetta. Samoin tekoälyn aikaansaamia teoksia 

voidaan myydä taidemarkkinoilla. Taikon toimintafilo-

sofiaan nämä trendit eivät kuitenkaan toistaiseksi ole 

sopineet, sillä taiteen tekemisessä ja välittämisessä 

korostetaan kuitenkin inhimillisyyttä ja myös tuottei-

den fyysisyyttä. Myydyn teoksen mukana tulee aina 

aitoustodistus ja asiakas voi löytää tekijästä lisätietoa 

Taikon verkkosivuilta. Aika näyttää minkälaiset uudet 

trendit tulevat taidemarkkinoilla vakiintumaan.
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Monet tekijät ovat saaneet myös näyttelykutsuja 
ja Taikon toiminnan myötä myös taiteilijan ura voi 
teosmyynnin lisäksi saada näkyvyyttä.”Patrik ja Pia 

Edman.
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Verkkopalvelut ja pandemian aikaiset tulot

Ammatillisia tuloja verkkopalvelujen käytöstä tai 

niiden avulla oli saanut alle puolet (46 prosenttia) 

vastaajista ja tärkeänä näitä tuloja itselleen piti nel-

jännes (25 prosenttia) vastaajista. Reilu kolmannes 

kuvataiteen vastaajista (36 prosenttia) katsoi uusien 

toimintatapojen tai verkkoalustojen helpottaneen 

selviytymistä pandemian aikana. Tulojensa kertoi 

pandemian aikana laskeneen miltei puolet vastaa-

jista (46 prosenttia), siinä missä noin neljännes il-

moitti tulojensa kasvaneen (27 prosenttia).

Näitä tuloksia voidaan verrata opetus- ja kulttuu-

riministeriön keväällä 2020 toteuttaman kyselyn 

kanssa.51 Tuolloin kolme neljäsosaa (77 prosenttia) 

kuvataidealan taiteilijavastaajista arvioi kärsinee-

nä tulonmenetyksiä vuoden 2020 koronakevään ai-

kana, ja hieman alle puolet (42 prosenttia) vielä ke-

sän 2020 aikana.52 Tulonmenetysten syiksi arvioitiin 

vuonna 2020 olevan ”gallerioiden, taidetilojen, re-

sidenssien, museoiden ja taidelainaamojen sulke-

minen” sekä laskenut teosmyynti näyttelyiden pe-

ruuntumisen takia, jolloin myös näyttelyä varten jo 

tehdyt investoinnit (materiaalit, kuljetukset) ovat 

jääneet hyödyntämättä.53 Toisaalta tulonmenetyk-

setkin ovat jakaantuneet taiteilijoiden kesken eri 

suhtaisesti, ja ”tilanne on vakaampi niiden kuvatai-

teilijoiden osalta, joilla on vuosiapuraha tai muu pi-

dempi työskentelyapuraha”.54

Kevään 2022 kyselyssä teosmyyntejä ilmoitettiin 

tapahtuvan usein sosiaalisen median kautta sekä 

verkkoalustoilla. Samoin tilaustöitä oli pyydetty te-

kemään verkkoalustojen välityksellä. Eräs vastaa-

ja kertoi sosiaalisen median käytön olleen erittäin 

tärkeää ja arvioi jopa 90 prosenttia teosmyynneis-

tään tapahtuvan verkon välityksellä. Oman myyn-

nin ja laskutuksen apuvälineenä mainittiin Ukko.fi- 

palvelu, sillä vastaaja oli aiemmin joutunut jopa 

kieltäytymään työtilaisuuksista koska ei ollut voinut 

itse laskuttaa asiakasta.

Itse toteutettu teosten myynti verkon välityksel-

lä ei kuitenkaan ole kaikille vastaajille merkittävä 

myyntikanava. Osa vastaajista ilmoitti myyneen-

sä vain joitakin teoksia esimerkiksi Instagramin 

kautta. Eräs vastaaja kertoo oman myynnin sijaan 

käyttävänsä mieluummin myynnin välittäjää, ku-

ten taiteen verkkokauppaa (Taiko ja Taidelainaamo 

nousivat vastauksissa esiin, myös Taidemaalariliiton 

teosvälityksen nettimyynti) tai mahdollisuuksien 

salliessa erityisesti galleristia. Teosmyynnin lisäk-

si etäopettaminen tuotiin esiin yhtenä tulonhank-

kimistapana verkkoalustojen avulla.

Taiteilija 
niin taiteen 
kuin oman 
taipaleensakin 
tekijänä

51  Valtioneuvosto 2020:14.

52  Frame 2020, 14 – 15.

53 Ibid. 13.

54 Ibid. 3.

O
len toiminut taiteilijana jo yli kymme-

nen vuotta. Olen kouluttautunut kau-

palliselle alalle ja sosiaalialalle, mutta 

maalaaminen oli harrastukseni lapsesta 

asti. Yhtäkkiä tauluja haluttiin myös  

ostaa, ensin ystävien ja sukulaisten toimesta, mutta  

pikku hiljaa tuli myös ennalta tuntemattomia asiak-

kaita. Veljeni kehotti, että sosiaalisessa mediassa 

kannattaisi olla näkyvillä, ja vaikka sitä pitkään em-

min niin vähitellen aloin tuomaan töitäni esiin Face-

bookissa ja Instagramissa. Laitoin myös toiminimen 

pystyyn kun myyntejä alkoi tulla useammin. Töitäni  

nähneet ihmiset alkoivat kysellä paljon tilaustöitä. 

Sittemmin myös somen kautta on tullut paljon yhteis-Virpi Mäkinen, taiteilija, Keltainen keinutuoli

Virpi Mäkinen.
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työkuvioita. Olen tehnyt tunnetuille henkilöille tauluja 

ja he ovat sitten omissa sosiaalisen median kanavis-

saan tuoneet saamaansa työtä esiin. 

OLEN MAALANNUT paljon taidetta myös akustiikka-

levyille. Tällöin työssä yhdistyy taide ja käytännölli-

syys, eli kaikumisen ehkäiseminen. Lähtökohta niis-

säkin on työn kauneuden ja estetiikan ensiarvoisuus. 

Jo alkuvaiheessa myös sisustussuunnittelijat alkoi-

vat ottaa yhteyttä ja olen sittemmin ollut paljon myös 

asuntomessuilla ja muun muassa Habitaressa muka-

na. Ne ovat kyllä raskaita viikkoja, koska materiaalit 

ja työvälineet pitää roudata paikalle ja olla aamusta 

iltaan skarppina paikalla. Mutta jos taidealalla haluaa 

edes leipänsä tienata, niin täytyy nykyään olla aktii-

vinen ja yritteliäs, vaikka se välillä viekin voimia  

varsinaiselta luovalta tekemiseltä. 

ja se on herättänyt mielenkiinnon. Olen kuullut usein 

lausahduksen ”en mitään taiteesta ymmärrä, mutta 

tämä maalaus kosketti”. Maalauksiani on ollut esillä 

jo monen vuoden ajan kaikissa Seinäjoen ja Vaasan 

alueiden Terveystaloissa. Tämä on ollut hyvä yhteis-

työn muoto, sillä taide pääsee esille ja nautittavaksi, 

ja samalla yleisö voi ostaakin töitä ja taiteilijakin saa 

siinä näkyvyyttä. 

NYKYÄÄN EHDOTON enemmistö myymistäni töistä on 

tilaustöitä asiakkailta. En kuitenkaan tee muotokuvia,  

vaan asiakkaat kertovat jonkun henkilökohtaisen 

asian, vaikka perheen tarinan, tai jostakin itselleen 

tärkeästä paikasta, tai voivat lähettää vaikka valoku-

van, ja näiden pohjalta maalaan heille teoksen. Usein 

laitan niihin piilomerkityksiä, jotka vain asiakkaat sit-

ten ymmärtävät. Ne voivat olla lempimaisemia, vaik-

ka soittimia tai muita elementtejä, jotka asiakas on 

elämäntarinassaan maininnut. Tämä vuorovaikutus  

asiakkaiden kanssa on mielenkiintoinen osa luovaa  

prosessia, vaikka aina ei ihan tavoittaisikaan sitä mitä 

asiakkaalla on ollut mielessä. Liian pikkutarkat oh-

jeetkin toisaalta vievät iloa taiteellisesta ilmaisusta. 

MINULLA ON oma verkkokauppa josta myyn valmiita  

taulujani. Siellä ei kuitenkaan ole kovin laajaa vali- 

koimaa, sillä aikani menee pääosin tilaustaulujen 

maalaamiseen. Minulla on myös muutama jälleen-

myyjä, jotka myyvät verkossa ja sisustusliikkeissä 

taidettani. Näistä myyjä saa oman provikkansa. Kun 

töitä on monessa eri paikassa myynnissä, niin on pal-

jon muutakin työtä, laskutusta, yhteydenpitoa, töiden 

kuljettelua ja sen sellaista. Korona-aikana huomasin, 

että verkkomyynti kasvoi kyllä todella paljon, var-

maankin kun ihmiset olivat kotonaan ja myös ylimää-

räistä rahaa jäi käytettäväksi. Tällä hetkellä tilauksia 

on hyvin. Syksyllä ihmiset sisustavat kotejaan.

Digitaalisten alustojen merkityksen  

kasvun vaikutus omalle alalle

Kysymykseen digitaalisten alustojen merkityksen 

kasvun vaikutuksesta oman alan toimintaan suh-

tauduttiin jakautuneesti. Hieman alle puolet (48 

prosenttia) piti kehityksen vaikutusta positiivisena, 

mutta toisaalta kolmannes (32 prosenttia) suhtautui 

kehitykseen kielteisesti, siinä missä viidennes (20 

prosenttia) ei osannut sanoa asiasta.

Vastaajat, jotka eivät kokeneet vaikutusta positii-

viseksi, nostivat huolenaiheina yksittäisissä vasta-

uksissa esiin muun muassa sen, että kaikki taide ei 

sovi kuvina esitettäväksi ja että käsityön jälki katoaa 

näyttöpäätteitä käytettäessä. Maalaustaiteen fyysi-

nen luonne ja vivahteikkuus nostetaan vastauksissa 

esiin, ja esimerkiksi se, että öljyvärimaalaus ei tois-

tu digitaalisesti oikein. Teoksesta voi syntyä vääriä 

mielikuvia ja verkossa ymmärrys kuvataiteen läsnä-

olon tuntemuksesta häviää kun ”teos muuttuu ku-

vaksi”. Eräs vastaaja kertoi miten internetissä kuvat 

katoavat ”loputtomaan virtaan” ja kilpailun ollessa 

globaalia koko maailman taiteilijoiden kesken pai-

kallisuus ja välittömät elämykset katoavat. Verk-

kokaupan provisiot todetaan eräässä vastauksessa 

korkeiksi ja että teosten hinnoittelussa tulisi olla lä-

pinäkyvyyttä siten, että taiteen tekijän reilu korvaus 

turvataan. Samalla fyysisillä gallerioilla todetaan 

menevän entistä huonommin taidealan digitalisoi-

tuessa. Eräs vastaaja totesi, ettei tarjonnan lisään-

tyminen sinänsä ole välttämättä huono asia, mutta 

oli huolissaan sen lisäävän myös heikompilaatuista 

materiaalia, ja että tällöin myös teknisesti ja taiteel-

lisesti korkeatasoinen tekeminen voi hukkua muun 

tekemisen joukkoon.

Verkkokaupan lisääntymisen mahdollisuuksia tulee 

tarkastella koko kuvataidealan toiminnan kehyk-

sessä. Perinteisten gallerianäyttelyiden järjestämi-

sen on todettu yleisesti ottaen olevan yksittäisille 

taiteilijoille taloudellisesti kannattamatonta, vaikka 

niitä pidetäänkin taiteilijan uran kehittymisen kan-

nalta tärkeinä.55 Taloudellisesti haastavina seikkoi-

na on pidetty galleriavuokria, sekä muuta taiteilijan 

taloudellista riskiä näyttelyn järjestämisessä.56 Tässä 

suhteessa verkkogalleriat voivat tuoda hyvän lisän 

taiteilijan toimintamahdollisuuksiin. Vaikka fyysi-

nen gallerianäyttely nähtäisiinkin edelleen taitei-

lijan uran kehittämisen kannalta merkittävänä fo-

rumina, voivat verkkogalleriat lisätä teosmyyntiä, 

vähentää taiteilijan teostensa levittämisessä kanta-

maa riskiä ja lisätä taiteilijan mahdollisuutta luovan 

työn tekemiseen.

Eräs vastaaja kertoi, että verkkokauppojen ja teki-

jöiden välisessä yhteistyössä tulisi turvata myös sitä, 

että taiteen välittäjällä ja myyjällä on taiteellista tun-

temusta ja ymmärrystä, ja että taiteilijakin saisi gal-

leristilta, tai kauppiaalta henkistäkin tukea, etenkin 

kun fyysiset tapaamiset ovat jääneet pandemia-ai-

kana pois. Toinen vastaaja kertoi, että yhteydenpito 

asiakkaiden ja taiteilijan välillä tulisi sallia, jotta tai-

teilijasta ei tulisi vain ”näkymätön tuotantokone”, 

jonka ”tuotteita voidaan omavaltaisesti myydä hal-

valla jatkuvissa alennusmyynneissä”. Myös tieto-

turvariskit ja oikeudelliset kysymykset, esimerkiksi 

aineiston luvaton käyttäminen tietoverkoissa, nou-

sevat esiin digitalisoitumiseen yleisesti liittyen. Toi-

saalta eräs vastaaja nosti esiin sen, ettei koko verkon 

potentiaalia ole välttämättä otettu vielä edes käyt-

töön sen alkuperäisen vapaan ajatuksen mukaises-

ti, ja toisaalta että NFT-teknologiat ja lohkoketjut  

55  Suomen Taiteilijaseura ja Teollisuustaiteen Liitto Ornamo: Kuvataiteilijoiden kokemuksia museoiden ja gallerioiden näyttelykäytännoistä, 
2015, 8.

56  Ibid. 8 – 9.

Perinteisiin 
taidenäyttelyihin 
tulee aika 
rajattu yleisö, 
mutta somessa 
voi saavuttaa 
todella laajan 
yleisömäärän.

”
OLEN PITÄNYT monia taideiltoja kahviloissa eri puo-

lella Suomea. Koen, että some on kuin julkinen taide-

näyttely. Perinteisiin taidenäyttelyihin tulee aika  

rajattu yleisö, mutta somessa voi saavuttaa todella  

laajan yleisömäärän. Toisinaan kuulee esimerkiksi 

kommentteja, ettei henkilö juuri koskaan ole käynyt 

taidenäyttelyissä, mutta on nähnyt töitäni somessa 
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voivat myös turvata yksittäisen taiteilijan tekijän- 

oikeuksia digitaalisessa ympäristössä.

Vastaajat ja oman alan järjestöt

Selvä enemmistö (85 prosenttia) vastaajista kuului 

johonkin oman alansa järjestöön. Hieman yli puo-

let (52 prosenttia) vastaajista koki ettei oman alan-

sa järjestön merkitys ollut korostunut pandemian 

aikana ja hieman harvempi (41 prosenttia) ettei ol-

lut saanut riittävästi tukea tai ohjeita pandemian ai-

kana. Toisaalta reilu kymmenes (13 prosenttia) koki 

järjestöjen roolin korostuneen ja noin joka neljännes 

(23 prosenttia) vastaajista koki saaneensa järjestöl-

tään riittävästi tukea ja ohjeita pandemian aikana. 

Reilu kolmasosa vastaajista ei osannut sanoa järjes-

tön merkityksen korostumisesta tai ohjeiden ja tuen 

riittävyydestä.

Vastaajat toivoivat järjestöjen edistävän edunval-

vontaa ja vaikuttavan apurahojen määrän kasvatta-

miseen. Huolestuneisuutta nähtiin siinä, että jaetut 

apurahat pirstaloituvat liian suuren joukon kesken 

ja keskimääräiset apurahat pienenevät entisestään. 

Järjestöiltä odotettiin myös näyttelyiden ja messujen 

järjestämistä. Vastauksissa ymmärrettiin myös sitä, 

että taiteen alan järjestöjen on vaikea saada ääntään 

kuuluville, eikä taiteen alaa arvosteta julkisen val-

lan taholta tarpeeksi. Konkreettisina ehdotuksina 

vastauksissa esitettiin oman verkkokaupan perus-

tamista maalaustaiteelle ja palvelujen järjestämis-

tä siten, että taiteilijan olisi helpompi saada laaduk-

kaita teoskuvauspalveluja verkkokauppoja varten. 

Tämä voisi lisätä verkkomyynnin ja markkinoinnin 

mahdollisuuksia.

3.2 .3  Aud iov i suaa l inen  a la

Audiovisuaalisen alan otannassa vastaajia oli 25, 

joista kaksi kolmannesta (68 prosenttia) toimi teos-

ten tekijöinä. Ammattinimikkeinä mainittiin muun 

muassa ohjaaja, käsikirjoittaja, tuotantokoordi-

naattori, lavastussuunnittelija, elokuvaleikkaaja, 

koreografi, toiminnanjohtaja, oikeuksien edusta-

ja, opettaja, pedagogi, oikeuksien edustaja Suomes-

sa, tuottaja, kuraattori ja teatterinhoitaja. Yli puolet 

vastaajista (52 prosenttia) oli työskennellyt omalla 

alallaan yli 20 vuotta ja lähes kaikki (96 prosenttia) 

työskentelivät omalla alallaan kokopäiväisesti. Ala 

oli myös maantieteellisesti keskittynyttä, sillä kak-

si kolmannesta (68 prosenttia) vastaajista asui pää-

kaupunkiseudulla ja yksi kolmannes (32 prosenttia) 

yli 50 000 asukkaan kaupungissa.

Digitalisaatio ja luovan työn muutos 

audiovisuaalisella alalla

Yhdeksän kymmenestä (88 prosenttia) vastaajas-

ta kertoi käyttävänsä verkkopalveluja tai digitaali-

sia työvälineitä ammatillisesti ja suunnilleen sama 

määrä vastaajista (92 prosenttia) kertoi verkkopal-

velujen muuttaneen tapaa tehdä luovaa työtä. Mai-

nintoja ammatillisesti käytetyistä verkkoalustoista 

tai palveluista saivat yleisimpien sosiaalisen me- 

dian ja viestintäpalvelujen lisäksi Adoben ohjelmat, 

Trello, Notion, Slack, Sharepoint, Vimeo, Netviso-

ri, Whereby, Movie Magic Scheduling, Final Draft, 

Shotdeck, SketchUp, 3D-piirtäminen, Paper, iCloud, 

iPages, iBooks, iNumber, äänenkäsittelyyn tarkoite-

tut ohjelmat, kuten Reaper, Pro Tools, siirtopalvelut 

kuten WeTransfer, Dropbox, Google Drive, tietokan-

nat kuten Imdb, sekä CRM-ohjelmat. Myös eloku-

vien festivaalilevitykseen tarkoitetut ohjelmat sekä 

VoD-alustat mainittiin tärkeinä työvälineinä, sekä 

kirjanpito- ja taloushallinto-ohjelmistot. Toisaal-

ta todettiin myös, että tietokone sinänsä on välttä-

mätön työväline, mutta varsinaiset verkkopalvelut 

ja digitaalisuus ovat omassa tekemisessä vain pie-

nessä osassa.

Verkkoalustojen ja digitaalisten työvälineiden tuo-

mista muutoksista kysyttäessä kiinnitettiin huo-

miota siihen, että muutos alkoi tapahtua jo reilun 

vuosikymmenen sitten esimerkiksi Googlen alkaes-

sa tarjota työvälineitään ja verkkoalustojaan kaik-

kien käytettäväksi. Vastauksissa nousivat esiin etä-

yhteyden avulla pidetyt palaverit ja kokoukset, sekä 

parantuneet tiimityön ja kansainvälisenkin yhteis-

työn mahdollisuudet. Myös elokuvayleisöt voivat 

olla globaaleja ja elokuvien markkinointi on mah-

dollista ympäri maailman sosiaalisen median ja 

muiden alustojen välityksellä.

Esiin nostettiin myös virtuaaliset elokuva-alan ta-

pahtumat sekä sosiaalisen median käyttö työmah-

dollisuuksia laajentaen. Elokuvien toimittaminen 

teattereille ja festivaaleille verkon välityksellä to-

dettiin hyvänä mahdollisuutena, mutta esittäminen 

suoratoistona koettiin myös sisällön kannalta on-

gelmallisena. Eräs vastaaja totesi elokuvien kärsivän 

siitä, että niitä ei enää välttämättä levitetä elokuva-

teattereihin. Tällöin elokuvayleisö voi menettää kat-

selukokemuksestaan paljon, kun elokuvia katsotaan 

suoratoistona vaihtelevissa olosuhteissa. Elokuva-

teatterissa katselukokemusta tukevat oikeanlainen 

kuva- ja äänentoisto, sekä muut puitteet, joissa kat-

soja voi keskittyä elokuvakokemukseen. Vastaajan 

mukaan tämä kaventaa elokuvailmaisua, kun teokset 

tehdään jo lähtökohtaisesti pienempään formaattiin.

Fyysisen tallennemuodon siirtäminen suoratoistoon 

muuttaa käytäntöjä oikeudenhaltijoiden kanssa ja 

teoksien saatettavuus yleisöille nousee tärkeäksi 

kysymykseksi muiden tekijänoikeuksia koskevien 

kysymysten kanssa. Myös suoratoistopalvelujen 

käytännöt, ja esimerkiksi Instagramin ja TikTokin 

käyttö, vaikuttavat mediatuotteiden jakeluun ja ylei-

sön tottumuksiin. Tämä näkyy esimerkiksi tv-sarjo-

jen suosion nousussa. Eräs vastaaja totesi muutok-

sen olevan tässä suhteessa itselleen edullinen, mutta 

toisaalta sopimusneuvotteluissa asema on heiken-

tynyt, koska tekijänoikeudet täytyy usein luovuttaa 

kertakaikkisesti eikä esimerkiksi uudelleen esittä-

misestä saa enää erillistä korvausta.

Erityisesti pandemia-aikaan liittyvinä muutoksi-

na vastaajat nostivat esiin elokuvafestivaalien on-

line-versiot, etäyhteyksissä tapahtuvat paneelit, 

koulutukset, sekä myös tanssiesitysten striimaukset 

ja monikamerataltioinnit. Myös yhteisiä kirjoitus-

sessioita, writer’s roomeja, on alettu toteuttaa etä-

yhteydellä, eikä eri paikkakunnalla asumiseen suh-

tauduta enää niin kummastellen kuin aikaisemmin.
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Online-elokuvafestivaali 
poikkeusaikojen ratkaisuna

D
ocPoint on Suomen suurin dokumentti- 

elokuvien elokuvafestivaali. Vuosittain 

festivaali on esitellyt noin sata ajankoh-

taista kotimaista ja kansainvälistä do-

kumenttielokuvaa. Vuonna 2021 vain 

kolmea viikkoa ennen festivaalia uudet koronarajoi-

tukset astuivat voimaan ja olisivat estäneet koko ta-

pahtuman järjestämisen. Tällöin festivaali päätettiin 

siirtää hyvin nopealla aikataululla verkkoon, ja vaik-

ka tähän oli jossakin määrin varauduttu, oli koko fes-

tivaalin siirtäminen virtuaaliseksi iso ponnistus. Kyse 

ei ole vain elokuvien katselumahdollisuudesta ver-

kossa, vaan käytännössä kaikki järjestelyt täytyy 

suunnitella ja neuvotella uudelleen. Esimerkiksi elo-

kuvien esitysoikeudet ja niistä maksettavat korvauk-

set, yhteistyökumppanuudet ja live-tilaisuudet, kuten 

haastattelut ja keskustelutilaisuudet, tietoturva- ja 

vastaavat kysymykset, piti sopia ja toteuttaa hyvin  

lyhyellä aikataululla aivan uudelleen.

VUONNA 2022 koronarajoitukset lieventyivät juuri  

festivaalin aikana ja tällöin DocPointissa päätettiin 

järjestää yhden päivän näytökset Bio Rexissä. Korona- 

rajoitusten takia näytöksiin sai kuitenkin tulla vain 

50 henkilöä per näytös. Tällöin myös verkkofestivaali 

järjestettiin toisen kerran, ja suhtautuminen verkko- 

festivaaliin oli elokuva-alalla muuttunut jossakin 

määrin avoimempaan suuntaan. Ensimmäisenä verk-

kofestivaalivuonna oli vaikeatakin saada oikeuksia  

verkossa esittämiseen, mutta toisella kerralla to- 

teuttaminen oli hieman helpompaa ja käytännötkin  

vakiintuneempia. Meidän tietoomme ei ole tullut esi-

merkiksi tietoturva- tai muita ongelmia verkkofesti-

vaaleilla, vaikka niitä on kansainvälisestikin järjes-

tetty jo useamman vuoden. Yleisöt ja elokuva-alan 

toimijat myös ymmärtävät, että verkkofestivaalissa 

on kyse hyvin rajatusta katseluoikeudesta festivaalin 

aikana, eikä siitä, että elokuvat olisi vapaasti katsel-

tavissa rajoittamattoman ajan jollakin alustalla.

DOCPOINTIN VERKKOFESTIVAALILLA yleisö voi osallis-

tua tapahtumaan luomalla oman käyttäjätilin, jonka 

kautta voi ostaa elokuvien katseluoikeuksia festivaa-

lin voimassaoloaikana. Elokuvien katseluoikeus on 

siis tarkasti rajattu vain festivaalin ajaksi ja maantie-

teellisesti vain Suomen alueelle. Katseluoikeuden to-

teutus on vaatinut paljon suunnittelua, esimerkiksi 
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sen suhteen, miten pitkäksi aikaa elokuvan voi laittaa 

pauselle, voiko sen katselun aloittaa uudelleen, tai 

voiko elokuvan katsoa loppuun virallisen katseluajan 

päätyttyä. Onnistuneen verkkofestivaalin toteuttami-

sessa on siten paljon teknisiä ja sisällöllisiä yksityis-

kohtia ja ratkaisuja, joita ei välttämättä tapahtuman 

käyttäjänä helposti huomaa.

KORONA-AIKA ON selvästi nopeuttanut tätä digitaa- 

lista siirtymää elokuvafestivaalien alalla, vaikka jo 

ennenkin koronaa puhuttiin hybridifestivaaleista. 

Verkkofestivaalit ovat varmasti jossain muodossa  

tulleet jäädäkseen, joskaan ei varmasti yhtä suuressa  

osassa kuin pandemian aikana, jolloin esimerkiksi  

DocPoint järjestettiin kokonaisuudessaan verkossa. 

Verkkofestivaalin yhteydessä voidaan myös kokeil-

la erilaisia digitaalisia toimintoja, vaikka kaikenlais-

ten lisäpalikoiden kehittämisen kanssa kannattaa olla 

tarkkana ja miettiä mitä lisäarvoa ne kulloinkin eri  

tilanteisiin tuovat. Kyse on tapahtuma- ja tilannekoh-

taisesta suunnittelusta, eikä esimerkiksi vuorovaikut-

teisuus välttämättä sovi kaikkeen toimintaan.

ON TOISTAISEKSI vaikea sanoa paljonko verkko- 

festivaali sinänsä kilpailee perinteisen elokuvafes-

tivaalin kanssa yleisöstä, koska parina vuonna koko 

DocPoint-festivaali on ollut vain verkossa. Osittain 

varmasti kilpailee ja osittain ei, sillä yleisöä tulee kyl-

lä kauempaakin Suomesta. Virtuaalisuus tuo sellais-

takin yleisöä, jotka eivät esimerkiksi lähtisi Helsinkiin 

pelkästään festivaalin takia. Toisaalta samat kävijät 

voivat katsoa elokuvia verkossa ja paikan päälläkin.

DOCPOINTISSA OLEMME menossa pääsääntöisesti  

sitä kohden, että elokuvatarjonta tulevilla festareilla 

on eri verkossa ja fyysisillä festivaaleilla, ehkä muu-

tamia poikkeuksia lukuunottamatta. 

DOCPOINT ON ulkomaisten elokuvien osalta ”invita- 

tion only” -festivaali, eli etsimme ja kutsumme näyt-

tämämme elokuvat festivaalille itse ilman ilmoittau-

tumiskäytäntöä. Kotimaisille elokuville sen sijaan on 

ilmoittautumiskäytäntö, ja festivaalille voi tarjota elo-

kuvia. Valintoja tehdessämme kiinnitämmekin huo-

miota erityisesti siihen, mitkä elokuvat ovat sellaisia, 

jotka sopivat erityisen hyvin valkokankaalle myös  

visuaalinen kerronnan ja kuvallisuuden kannalta. Toi-

saalta elokuvat, jotka eivät tule valituksi fyysisille 

festareille, mutta jotka ovat kuitenkin korkeatasoisia 

ja halutaan valikoimaan, voidaan esittää verkossa. 

Verkkofestivaalin yhtenä hyvänä puolena on ollut esi-

merkiksi se, että tietyille maantieteellisille yleisöille  

kiinnostavia elokuvia, esimerkiksi paikallisuutta tai 

historiaa korostavia elokuvia, on voitu ottaa helpom- 

min mukaan. Tällöin virtuaaliselle festarille voi hel-

posti tulla juuri se yleisö, jota elokuva saattaa kiin-

nostaa, vaikka he eivät välttämättä Helsinkiin festi-

vaaleille pääsisikään. Parhaimmillaan verkkofestivaali 

ja perinteinen elokuvafestivaali toimivat itsenäisinä 

ratkaisuina ja täydentävät toisiaan, eikä verkkofes-

tivaalia välttämättä pitäisi nähdä vain fyysisen festi-

vaalin siirtämisenä digitaaliseen maailmaan.

Verkkopalvelut ja pandemian aikaiset tulot

Ammatillisia tuloja verkkopalvelujen käytöstä tai 

niiden avulla kertoi saaneensa hieman alle puolet 

(46 prosenttia) vastaajista ja tärkeänä tulonlähteenä 

näitä piti reilu kolmannes (36 prosenttia). Yli puolet 

vastaajista ilmoitti tulonsa joko pysyneen samana 

(44 prosenttia) tai kasvaneen pandemia-aikana (16 

prosenttia), siinä missä neljä kymmenestä (40 pro-

senttia) katsoi tulojensa pudonneen.

Tuloja kerrotaan muodostuvan satunnaisista kau- 

pallisista yhteistöistä tai oppimateriaalien valmis-

tamisesta aina vakiintuneeseen toimintaan verk-

koalustoja käyttämällä. Eräs vastaaja kertoi YouTu-

besta saatujen musiikkialan mainostulojen olevan 

itselleen merkittäviä. Elokuvien myyntiä on voi-

tu edistää virtuaalisten elokuvafestivaalien avulla. 

Vastaavasti myös etäyhteyden avulla eräs vastaa-

ja kertoi tehneensä ohjaajan tehtäviä. Digitaaliset 

levitysalustat, VoD-palvelut ja suoratoisto, kas-

vattavat sisältöjen kysyntää ja voivat nostaa myös 

kansainvälisissä projekteissa budjettia. Toisaalta 

suoratoistopalveluista sanottiin tulevan vain pieni 

osa kokonaistuloista, vaikka elokuvien myyminen 

ulkomaisiin verkkopalveluihin oli kasvava osa tu-

lonmuodostusta. Elokuvalavastusta tehnyt vastaaja 

kertoi Kopioston kautta saavansa tekijänoikeuskor-

vauksia tekemiensä elokuvien esittämisestä.

Digitaalisten alustojen merkityksen  

kasvun vaikutus omalle alalle

Kysymykseen digitaalisten alustojen merkityksen 

kasvun vaikutuksesta oman alan toimintaan suh-

tauduttiin varsin positiivisesti kolmen neljännestä 

(72 prosenttia) vastaajista katsoessa kehityksen ole-

van positiivinen ja vain yksi kymmenes (12 prosent-

tia) katsoi vaikutuksen kielteiseksi.

Kielteiseen kehitykseen liitettiin erityisesti se, että 

pandemia-aika kaikkine rajoituksineen on entises-

tään lisännyt elokuvien katselua kotona ja vienyt 

yleisöjä elokuvateattereilta. Suoratoistopalvelujen-

kaan ei katsottu kerryttävän riittävästi tuloa varsi-

naisille tekijöille. Eräs vastaaja korosti, että suora-

toistopalveluissakin tekijöiden korvauksia pitäisi 

suhteuttaa esityskertoihin. Muutoin uusiin tuotan-

toihin panostetaan vähemmän ja vanhoja teoksia 

kierrätetään enemmän. Ylitarjonta vanhasta tuo-

tannosta taas madaltaa entisestään uusien teosten 

tekijöiden korvauksia ja vie pohjaa uudelta tuotan-

nolta. Tekijöiden korvauksia pitäisi suhteuttaa myös 

suoratoistopalveluissa teoksella hankittujen tulojen 

kokonaismääriin.

Vastaajat ja oman alan järjestöt

Yhdeksän kymmenestä (88 prosenttia) vastaajas-

ta kuului johonkin oman alansa järjestöön. Reilu 

kolmannes (38 prosenttia) vastaajista katsoi oman 

alansa järjestön roolin korostuneen pandemian ai-

kana, mutta vain noin viidennes (21 prosenttia) vas-

tasi saaneensa riittävästi ohjeita ja tukea. Miltei 

puolet vastaajista ei osannut sanoa riittävien ohjei-

den ja tuen määrästä ja noin kolmannes katsoi näitä 

olleen liian vähän (33 prosenttia).

Vastaajat toivat esiin, että matalan kynnyksen oikeu-

dellista neuvontaa voisi olla alalla enemmän ja sitä 

pitäisi vaatia myös työnantajilta. Järjestöt voisivat 

myös pyrkiä luomaan yhteisöllisempää tuntemus-

ta alan tekijöiden kesken. Kansainvälistä ja kansal-

lista lainsäädäntöä pitäisi seurata aktiivisesti ja tie-
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dottaa jäsenistölle muutoksista. Suomessa tehdään 

yhä enemmän tuotantoja, joissa on ulkomaalaista 

pääomaa tai jotka ovat kansainvälisten suoratois-

toyhtiöiden tuottamia. Tällöin pitäisi olla enemmän 

tietoa siitä miten kansainvälisissä tilanteissa teki-

jänoikeudelliset kysymykset ratkeavat, kuten muun 

muassa se, minkä maan lainsäädäntöä riitatilanteis-

sa sovelletaan. Vastaajat korostivat, että tekijänoi-

keuskorvauksien kohtuullisuuden puolesta järjestö-

jen tulisi myös toimia aktiivisesti, eikä esimerkiksi 

näyttelijöiden pitäisi joutua myymään kaikkia oi-

keuksiaan levittäjäyhtiöille kertakorvauksella.

3.2 .4  Es i t täv ien  ta i te iden  a la

Esittävien taiteiden otannassa vastaajia oli 21, jois-

ta hieman yli puolet (52 prosenttia) toimivat teosten 

tekijöinä, sekä vastaava määrä (52 prosenttia) teos-

ten esittäjinä. Tämän lisäksi tuottajina toimi noin 

viisitoista prosenttia vastaajista ja muissa tehtävis-

sä joka viidennes (20 prosenttia). Ammattinimik-

keinään vastaajat ilmoittivat olevan muun muassa 

näyttelijä, koreografi, teatterintekijä, käsikirjoit-

taja, teatteri-ilmaisun ohjaaja, ohjaaja, taiteilija, 

valosuunnittelija, sirkustaiteen opettaja, rehtori, 

pedagogi, tutkija, sirkustirehtööri, sirkustaiteilija, 

kuraattori. Vastaajien kokemus omalta alaltaan ja-

kautui tasaisesti kaikkien kysyttyjen ryhmien osal-

ta. Noin kolmannes vastaajista (33 prosenttia) oli 

toiminut alallaan viidestä kymmeneen vuotta, kol-

mannes (29 prosenttia) kymmenestä kahteenkym-

meneen vuotta ja kolmannes (33 prosenttia) yli kak-

sikymmentä vuotta. Kokopäiväisesti omalla alalla 

työskenteli reilu kuusikymmentä prosenttia (62 

prosenttia) vastaajista, osa-aikaisesti kolmannes 

(33 prosenttia) ja vain satunnaisesti joka kahdes-

kymmenes (5 prosenttia). Pääkaupunkiseudulla asui 

hieman alle puolet vastaajista (48 prosenttia).

Digitalisaatio ja luovan työn muutos  

esittävien taiteiden alalla

Yhdeksän kymmenestä (86 prosenttia) vastaajas-

ta kertoi käyttävänsä verkkopalveluja tai digitaalisia 

työvälineitä ammatillisesti ja vain hieman harvem-

pi (76 prosenttia) vastaajista kertoi verkkopalvelu-

jen muuttaneen tapaa tehdä luovaa työtä. Tärkeim-

pinä verkkoalustoina ja digitaalisina työvälineinä 

mainittiin yleisimpien sosiaalisen median ja vies-

tinnän palvelujen lisäksi esimerkiksi: Stage 32,  

Palkka.fi, Canva, Logic Pro, apurahahakemusten te-

koon käytetyt alustat, WordPress, Adobe Photoshop, 

Adobe Premiere, Adobe InDesign, Adobe Sign, Au-

dacity, MailChimp, Dropbox, Weebly, Trello ja Slack.

Digitalisoitumisen ja tietoverkkojen mahdollisi-

na hyötyinä mainitaan näkyvyyden lisääntyminen 

ja markkinoinnin ja tiedottamisen mahdollisuu-

det, työmahdollisuuksien laajentaminen sosiaalisen 

median avulla, tiedon saamisen ja kommunikaation 

helpottuminen sekä etäkokouksien järjestäminen. 

Toisaalta ruutuajan lisääntyminen ja liikkumatto-

muus voivat aiheuttaa fyysistä ja psyykkistäkin pa-

hoinvointia, eikä etäyhteyden välityksellä tehty työ 

toisaalta korvaa fyysistä tapaamista ja vuorovaiku-

tusta kasvokkain.

Pandemia-ajan rajoitusten keskellä verkkoalusto-

jen käytön merkitys on erään vastaajan kokemuk-

sen mukaan korostunut ja ne ovat tuoneet taiteellista 

vapautta ja rohkeutta saada omaa ääntään kuuluvil-

le, sekä omaa näkemystä taidealasta esille. Huonona 

puolena vastaaja mainitsi sen, että tietty pandemian 

ajan tekeminen on jäänyt kesken ja saavutettu hyö-

ty on jäänyt työnantajalle, joka voi edelleen käyttää 

kehiteltyjä työtapoja ilman, että suunnittelijat tai to-

teuttajat ovat saaneet mitään erityiskorvauksia. Myös 

striimattujen esitysten yleistyminen sai mainintoja 

niin myönteisessä kuin kielteisessäkin valossa.

Virtuaaliteatteri tavoittelee uusia 
yleisöjä ja vie teatterielämyksiä 
kaikkien saataville

K
aranteeniteatteri on Helsingin Tiivistä-

möltä hybridiesityksiä järjestävä teatteri. 

Esityksissä on elävä yleisö mukana, mut-

ta näytökset myös striimataan verkkoon, 

jossa verkkopääsylipun ostaneet asiak-

kaat voivat seurata esitystä etäyhteydellä.

KARANTEENITEATTERI ALOITTI toimintansa jo pari 

viikkoa koronarajoitusten alkamisen jälkeen maalis-

kuussa 2020 ja esityksiä on nyt striimattu noin 60 

kappaletta. Verkkoesitysten pääsylippuja on myyty 

useita kymmeniä tuhansia kappaleita. Yhdellä näyttö- 

päätteellä esitystä voi seurata useampikin henkilö,  

joten todellinen katsojamäärä voi olla vielä tätäkin  

korkeampi. Nykyään esityksiä on noin yhdestä kol-

meen kappaletta kuukausittain ja liput maksavat noin 

viisitoista euroa kappaleelta. Esittäjien korvauksista 

sovitaan jokaisen tuotannon kohdalla ja esittäjät saa-

vat tietyn prosenttiosuuden lipputuloista. Kiinteiden 

ja ennalta sovittujen palkkioiden maksaminen on kui-

tenkin ollut vaikeaa kysynnän ennakoimattomuuden 

takia. Tekijänoikeuskorvaukset maksetaan näytelmien 

kirjoittajille ja muille oikeudenhaltijoille kuten muus-

sakin teatterituotannossa. 

Tatu Mönttinen, Karanteeniteatterin perustaja

Tatu Mönttinen ja 

lukuisia näyttelijöitä 

eri näytöksistä.
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KARANTEENITEATTERI ON toiminut tähän asti puh-

taasti tulorahoitteisesti, eikä sitä toistaiseksi ole 

tuettu julkisin tuin tai avustuksin. Toimintaa on vähi-

tellen laajennettu ja vakinaistettu, sillä kysyntää vir-

tuaaliteatterille selvästi on olemassa, mutta toistai-

seksi toiminta on perustunut teatterin vetäjän Tatu 

Mönttisen työhön ja hänen toiminimensä alle. Tiivis-

tämö on ollut hyvä paikka esityksille siinä mielessä, 

että sieltä on saatu toimintaan tarvittava laadukas 

tekniikka. Esitykset toteutetaan kolmella robokame-

ralla ja kahdella käsikameralla, ja kuva välittyy kor-

kealaatuisesti useammasta kuvakulmasta. Siten jo-

ESITYSTEN STRIIMAAMISEN etuna on myös se, että 

samalla niistä voidaan tehdä tallenne, jota voidaan 

esittää myöhemminkin, vaikkapa yksityisessä katse-

luhuoneessa tietylle asiakasryhmälle. Tallenteita näy-

tetään myös Karanteeniteatterin kotisivuilla, mutta 

esitykset ovat ajoitettuja, ei VoD-pohjaisia. Yleisö voi 

siis maksaa pääsylipun virtuaaliseen esitykseen, joka 

on tallenteena ja esitetään tietyllä hetkellä. Pelkkään 

VoD-toistoon ei Karanteeniteatterissa ole vielä juuri-

kaan ryhdytty.

VIRTUAALISUUS ON tuonut uudenlaisia mahdollisuuk-

sia myös esitysten sisältöön. Alkuvaiheessa kokeiltiin  

chat-ominaisuutta, jolla yleisö esimerkiksi improvi- 

saatioteatterin aikana sai olla vuorovaikutuksessa  

esittäjien kanssa. Erästä monologiesitystä varten 

myös kehitettiin oma tekniikkansa, jolla yleisö sai  

äänestää kotipäätteillään eri tapoja joiden mukaan 

esitys jatkui. Myös tekijöiden haastatteluja on pidetty 

esitysten yhteydessä.

NÄYTTELIJÄPIIREISSÄ SUHTAUTUMINEN virtuaaliteat-

teriin on vaihtelevaa. Liveyleisön läsnäoloa arvoste-

taan ja kaivataan jo teatterin intensiivisen luonteen 

takia. Toisaalta moni ei ehkä vielä osaa mieltää virtu- 

aaliteatteria liveteatterina, koska saatetaan kuvitella,  

että kyseessä on jokin YouTube-tallenne, jonka voi 

kuka tahansa katsoa, eikä huomata että kyse on tiet-

tynä aikana tehtävästä live-esityksestä, joka vain 

striimataan tietyille katsojille, ja tämän lisäksi voi 

olla fyysisestikin yleisö mukana esityspaikalla.

Virtuaaliteatteri ei 
välttämättä kilpaile 
suoraan perinteisten 
live-esitysten kanssa, 
vaan voi omalla 
tahollaan jopa lisätä 
teatteriyleisöjä ja 
helpottaa teatteri- 
elämysten saatavuutta.

”

kainen näyttöpäätteen kautta osallistuva katsoja 

näkee esityksen eturivistä ja useammasta suunnasta.

VIRTUAALITEATTERIN ETUJA on ainakin yleisömäärien 

kasvu ja myös monipuolistuminen. Esityksiin on tullut  

perinteistä teatteriyleisöjä, mutta myös kauempana  

asuvia tai esimerkiksi liikuntarajoitteisia katsojia, 

joilla muuten voisi olla korkeampi kynnys osallistua. 

Esitysten pääsymaksutkin ovat hieman matalampia 

kuin yleensä, ja ehkä tämä on myös lisännyt yleisö-

määriä. Facebookissa Karanteeniteatterilla on yli  

kolmetoista tuhatta seuraajaa, joista noin neljännes 

on pääkaupunkiseudulta. Myös ulkosuomalaisia on 

paljon joukossa, esimerkiksi Saksasta, Isosta-Britan- 

niasta ja Espanjasta.

VIRTUAALITEATTERI EI välttämättä kilpaile suoraan 

perinteisten live-esitysten kanssa, vaan voi omalla  

tahollaan jopa lisätä teatteriyleisöjä ja helpottaa teat-

terielämysten saatavuutta. Toistaiseksi kuitenkin 

isommat ja perinteisemmät teatterit ovat innostuneet 

aika hitaasti ajatuksesta striimata teatteriesityksiä 

verkkoon. Syksyllä 2022 kuitenkin joitakin Kansallis-

teatterin esityksiä tulee myös Karanteeniteatterin  

ohjelmistoon. Virtuaalisuus voi olla hyvä lisäpalvelu 

perinteisen teatterin ohjelmistossa.
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Verkkopalvelut ja pandemian aikaiset tulot

Ammatillisia tuloja verkkopalvelujen käytöstä tai 

oleellisesti niiden avulla oli saanut vain noin nel-

jännes (24 prosenttia) vastaajista. Vastaavasti vain 

noin joka viidennes (19 prosenttia) koki verkkopal-

velujen tarjoamat ansaintamahdollisuudet tärkeänä 

tulonlähteenä. Pandemian aikaiset tulot olivat las-

keneet vastaajaryhmässä suurella osalla (67 pro-

senttia), joista neljänneksellä (24 prosenttia) mer-

kittävästi. Vain kymmenes (10 prosenttia) ilmoitti 

tulojensa kasvaneen. Taloudellista selviytymistä 

pandemian aikana uusien toimintatapojen ja verk-

koalustojen kertoi helpottaneen joka viidennes vas-

taajista (24 prosenttia).

Tulonmuodostuksen tapoina vastauksissa mainit-

tiin oppimateriaalien tuottaminen sekä kaupalliset 

yhteistyöt verkossa, sekä omien verkkosivujen po-

tentiaalinen vaikutus myynnin kasvattamisessa ja 

markkinoinnin apuvälineenä.

Digitaalisten alustojen merkityksen  

kasvun vaikutus omalle alalle

Kysymykseen digitaalisten alustojen merkityksen 

kasvun vaikutuksesta oman alan toimintaan suh-

tauduttiin jakautuneesti. Alle puolet (43 prosenttia) 

vastaajista koki vaikutuksen positiivisena kun taas 

sama määrä vastaajista (43 prosenttia) koki muu-

toksen negatiivisena. Reilu kymmenes (14 prosent-

tia) vastaajista ei osannut sanoa vaikutuksesta.

Digitalisoitumiseen ja verkkoalustojen käyttöön liit-

tyvinä huolenaiheina ilmaistiin muun muassa se, 

että teatteri ilmaisumuotona tarvitsee elävän ylei-

sön. Kuitenkin digitaalisuuden lisääminen sinänsä 

elävän yleisön esitykseen voi tuoda esitykseen uu-

siakin ulottuvuuksia. Esille nousi myös huoli tekijän-

oikeuksien menettämisestä verkossa ja puutteelli-

set korvaukset tehdystä työstä, sekä yleisökontaktin 

menettäminen. Sisällöllisesti taiteen tekemisessä 

pohdittiin myös sitä, vievätkö uudet tekotavat si-

nänsä taidetta eteenpäin tai kyetäänkö niiden avul-

la tekemään kiinnostavaa taidetta, vai onko niistä 

saatava hyöty ja lisäarvo pikemminkin markkinoin-

tiin ja myyntiin liittyvää. Sosiaalisen median käytön 

markkinointityössä ja myymisessä todettiin vievän 

taiteilijoilta paljon aikaa, joka on edelleen pois itse 

sisällön tekemisestä ja piilotyötäkin voidaan teettää 

tekijöillä paljon enemmän. Toisaalta kehityksessä ei 

välttämättä ole suoranaisia uhkia tai vaaroja, vaan 

ylipäätään kyseenalaistettiin verkkovälitteisyy-

den mahdollisuutta korvata ihmisläheisyys, välit-

tömyys, live-esityksen hetkellisyys, tilat ja yhteiset 

kokemukset. Verkkotarjonnan lisääntymisen myö-

tä nousi myös huoli elävien esitysten yleisömääristä.

Virtuaaliteatteri – teatteria 
näyttöpäätteeltä vai uutta ja 
omaehtoista ilmaisua? 

L
ehman Brothers -näytelmän ensi-illan piti 

olla keväällä 2020, mutta viisi päivää en-

nen h-hetkeä koronarajoitukset astuivat 

voimaan ja teatterit laitettiin kiinni. Esitys 

haluttiin kuitenkin toteuttaa edes striimat-

tuna ja erittäin nopealla aikataululla saatiin aikaan 

ammattimainen kolmen kameran toteutus. Tuo virtu-

aalinen kokeilu oli sinänsä positiivinen, mutta esitys 

toteutettiin vain yhden kerran ja näyttelijät saivat sii-

tä esityskorvauksen. Esitys myös tallennettiin, mutta  

sitä ei ole myöhemmin esitetty suoratoistona, sillä  

sopimus- ja tekijänoikeudelliset kysymykset voivat 

olla monimutkaisia. Oma vaikutelmani on, että pan-

demia-aikana virtuaaliteatteria tehtiin paljon, mutta 

usein se oli pikemminkin tavallista teatteritoimintaa 

korvaavaa tai täydentävää tekemistä. Henkilökohtai-

sesti luovan työn digitalisoituminen tai verkkopalve-

lut eivät ole tuoneet minulle lisätuloja tai muuttaneet 

ansaintamallejani. Uusissa palveluissa kuten suora-

toistomalleissa ongelmana on, että rahavirrat eivät 

juurikaan virtaa tekijöille.

SINÄNSÄ VIRTUAALITEATTERI on mielenkiintoinen 

mahdollisuus ja kokemukset siitä ovat positiivisia, 

mutta striimaaminen ei sinänsä ole vielä sellainen  

innovaatio, joka itsessään toisi ainakaan esitysten  

Timo Torikka, näyttelijä

Timo Torikka.
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sisältöön lisäarvoa. Ainakaan se ei voi korvata elävää  

teatteria, jossa yleisö ja tekijät kohtaavat aidosti  

toisensa. Virtuaaliteatteri voi olla toimiva konsepti,  

mutta pitäisi löytää sille oikeanlainen muoto ja to-

teutustapa, ja miettiä että mitä lisäarvoa esityksen 

digitaalisuus ja striimaaminen sisältöön voi tuoda, 

eikä vain siirtää sitä mitä tehdään live-yleisön edes-

sä näyttöpäätteen ruudulle. Virtuaaliteatterissa ei ole 

vielä sellaista perinnettä, josta tämä oma muoto nou-

sisi selkeästi esiin ja ehkä pyritään liikaa jäljittele-

mään oikeaa teatteria. 1970-luvullakin videolaitteiden 

yleistyessä puhuttiin, onko järkevää houkutella ylei-

söä televisioteknologian kanssa kilpailevin keinoin.

OLISI MIELENKIINTOISTA tutkia sitä, mitä digitaali-

suus itsessään tuo lisää esitysten ja taiteen sisäl-

töön. Nyt digitalisoituminen on paljolti reaktiivista, 

jossa vain jo toimivaa mallia siirretään sellaisenaan 

verkkoon, vaikka tuossa siirtämisessä menetetäänkin 

live-esiintymisen arvoa. Suomi on kyllä otollinen maa 

erilaisille teatterikokeiluille. Täällä teatteri on suuren  

yleisön ja kaikkien kansanosien suosiossa, toisin 

kuin vaikkapa Ranskassa. Siellä teatteri on valikoi-

dumman yleisön suosiossa ja sillä on jossakin määrin 

elitistisempi luonne.

STRIIMAUKSET VOIVAT toimia lisäelementtinä tai taus-

toittavana esityksen osana ja esimerkiksi materiaalin 

harjoituksista tai haastatteluista voidaan myös tuot-

taa verkkoon aineistoa. Tämä voisi palvella myös eri-

laisia yleisöjä, joista ehkä jotkut haluavat katsoa lisä-

materiaalia, siinä missä toiselle voi riittää vain yhden 

esityksen seuraaminen. Myös harjoituksissa syntyy 

valtavasti materiaalia joka jää esityksestä pois, mutta 

joka voisi olla kiinnostavaa monelle katsojalle.

KANSAINVÄLISESTI AJATELLEN virtuaaliteatterista  

on se hyöty, että ulkomailla olevia näytelmiä voi käy-

dä katsomassa verkon kautta. Siinä virtuaaliteatterin 

arvo perustuu toisaalta maantieteellisiin syihin,  

vaikka elävänä teatterin seuraaminen olisi vielä  

parempi kokemus.

Vastaajat ja oman alan järjestöt

Enemmistö (81 prosenttia) vastaajista kuului johon-

kin oman alansa järjestöön. Oman järjestön mer-

kityksen koki pandemia-aikana korostuneeksi yli 

puolet (53 prosenttia) vastaajista ja hieman alle puo-

let (41 prosenttia) koki saaneensa riittävästi ohjei-

ta ja tukea järjestöltään pandemian aikana. Toisaal-

ta vain alle joka viidennes (18 prosenttia) ei kokenut 

järjestön merkityksen korostuneen pandemia-aika-

na ja vain alle neljännes (24 prosenttia) koki saaneen 

riittämättömästi tukea ja ohjeita, muiden osaamatta 

vastata kumpaankaan suuntaan.

Oman alan luovan työn tukemista järjestöt voisi-

vat vastaajien mukaan edistää korostamalla taitei-

lijuutta myös näyttelijän työssä sekä ammatin luo-

vuutta. Oikeudelliset neuvontapalvelut voisivat olla 

helpommin saatavilla ja tätä pitäisi vaatia myös 

työnantajilta. Samoin helppo tavoitettavuus ja ver-

kostoitumismahdollisuuksien järjestäminen koet-

tiin tärkeinä. Ammattitaitoa ylläpitäviä tapahtumia 

ja lisäkoulutusta tulisi järjestää laajemminkin kuin 

vain pääkaupunkiseudulla tai Etelä-Suomessa, sillä 

etäosallistuminen ei välttämättä ole kaikille mielui-

sa tai sopiva vaihtoehto.

3.2 .5  Mus i i kk ia la

Musiikin alan otannassa vastaajia oli 16. Vastaajien 

tehtävät omalla alallaan vaihtelivat, kolmanneksen 

(31 prosenttia) toimiessa teosten tekijöinä, kolman-

neksen (31 prosenttia) teosten esittäjinä, noin vii-

denneksen (19 prosenttia) toimiessa tapahtumien 

tuottajana ja noin joka kahdennenkymmenennen  

(6 prosenttia) toimiessa tuottajina. Puolet vastaajista 

(50 prosenttia) toimi myös muissa tehtävissä omal-

la alallaan. Ammattinimikkeinään vastaajat mainit-

sivat olevan muun muassa sanoittaja, songwriter, 

topliner, manageri, rehtori, järjestöt ja tutkimus, 

kustantaja, opettaja, tuottaja, näyttelijä, muusikko. 

Selvä enemmistö (63 prosenttia) vastaajista oli työs-

kennellyt omalla alallaan yli 20 vuotta ja enemmis-

tö (69 prosenttia) työskenteli pääkaupunkiseudulla.

Digitalisaatio ja luovan työn  

muutos musiikkialalla

Musiikkialan suurin muutos viime vuosikymmenel-

lä on eittämättä ollut digitaalisen musiikin kaupan 

ja suoratoistopalveluiden yleistyminen. Digitaalis-

ten äänitteiden myynti ohitti fyysisten äänitteiden 

myyntimäärät jo vuonna 2014.57 Vuonna 2021 di-

gitaalinen markkina muodosti 89 prosenttia koko 

Suomen äänitemarkkinasta.58 Tässä suhteessa on 

merkittävää se, missä määrin musiikin tekijät ky-

kenevät vaikuttamaan omasta työstään saatavien 

tekijänoikeustulojen jakaantumiseen. Rytinki on 

kuitenkin todennut, että ”musiikkialan ansainta-

logiikoissa digitaalisen myynnin ja jakelun suhteen 

heikoimmassa neuvotteluasemassa ovat musiikin-

tekijät ja artistit”.59 Rytinki mainitsee musiikkialan 

ansaintamalleina olevan äänitteiden myynnin, elä-

vän musiikin esittämisen, tekijänoikeuskorvaukset, 

suoratoistopalveluiden tekijöille maksamat kor- 

vaukset, sekä muut ulkomusiikilliset ansaintamal- 

lit, kuten apurahat, oheistuotteiden myynnin ja yh-

teistyökumppanuudet.60 

57  Rautio, Samppa: Äänitteiden myyntimäärä laskee Suomessa – suoratoiston myynti nousussa, YLE, uutiset 20. 10. 2014.

58  Musiikkiala.fi: Digitaalinen myynti on 89 % Suomen äänitemarkkinasta.

59 Rytinki, Markus: Musiikkialan tekijänoikeuksien kesto, ansaintalogiikat ja digitaalisen aineiston saatavuus internetissä, Oulun yliopiston 
tutkijakoulu, Oulun yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Informaatiotutkimus, väitöskirja, 2018, 223.

60 Ibid. 135 – 201.

Olisi mielenkiintoista tutkia sitä, 
mitä digitaalisuus itsessään tuo 
lisää esitysten ja taiteen sisältöön.”
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Yhdeksän kymmenestä (94 prosenttia) vastaajas-

ta kertoi käyttävänsä verkkopalveluja tai digitaali-

sia työvälineitä ammatillisesti ja suunnilleen sama 

määrä (87 prosenttia) kertoi verkkopalvelujen muut-

taneen tapaa tehdä luovaa työtä. Käytössä olevina 

verkkoalustoina ja digitaalisina työvälineinä mainit-

tiin tavanomaisten sosiaalisen median ja viestinnän 

palvelujen lisäksi Logic Pro, Adobe Creative Suite, Ti-

ketti, Trello, LANDR, Spotify for Artists, Bandcamp 

(kappaleiden digitaalinen myynti), Squarespace (ko-

tisivujen tekeminen), Paypal (maksuliikenne), nuo-

tinkirjoitusohjelmat, International Music Score 

Library Project, Jitsi, Piano Maestro, Rush Note, Its-

learning, Sibelius -nuotinnusohjelma, forScore.

Pandemian aikaisten rajoitusten myötä uudenlai-

sista toimintatavoista kertoi 87 prosenttia vastaa-

jista kevään 2022 kyselyn vastaajista. Luku on hie-

man korkeampi kuin aikaisemmissa tutkimuksissa, 

joissa esimerkiksi vuonna 2020 musiikkialan toimi-

joista 67 prosenttia ja vuonna 2021 69 prosenttia oli 

pyrkinyt luomaan uusia toimintamuotoja.61

Digitalisaation ja verkkoalustojen käytön tuomas-

ta muutoksesta kysyttäessä livestriimit ja hybridi-

keikat nostettiin vastauksissa esiin sekä matkusta-

misen vähentyminen. Omaa musiikkia voi julkaista 

digitaalisesti, jolloin julkaisukustannukset ovat pie-

nemmät ja musiikki on nopeasti ja helposti kuun-

telijoiden saatavilla. Eräs vastaaja totesi, että laa-

dukkaat julkaisut edellyttävät toisaalta edelleenkin 

korkeatasoista studiota ja ammattimaista osaamis-

ta aina muusikoista lähtien. Julkaisun tekeminen on 

edelleen kallein kustannus koko tekoportaassa ja kun 

huomioidaan digipalveluista saatavat tekijän kor- 

vaukset, on yhtälö mahdoton ja musiikin tekeminen 

lähinnä kallis harrastus tekijälleen. Teoreettises-

ti digijakelulla voi saavuttaa laajan, jopa maailman-

laajuisen kuulijakunnan, mutta korkeatasoinenkin 

musiikki voi hukkua ”digimassaan”. Eräs vastaaja 

mainitsi myös sen, että verrattuna analogiseen ää-

nitteeseen digitaalisen äänitteen laatu on heikko ja 

”kylmä”, johtuen digitaalisista signaaliteistä ja te-

kotavoista. Toinen vastaaja nosti esiin sen, että työs-

kentely on helpottunut, mutta taloudellisesti työ on 

muuttunut huonommin kannattavaksi, erityisesti 

suoratoiston syrjäyttäessä fyysiset formaatit. Strii-

mikeikkoja soitettaessa pitää ottaa eri asioita huo-

mioon kuin elävän yleisön edessä, mutta etätapah-

tumien hyötynä on matkustamisen vähentyminen ja 

yleisön laajentuminen. Paikallisiakin YouTube-kon-

sertteja voidaan katsoa jopa tuhat kertaa, joka on 

monen pienemmän tapahtuman yhteydessä varsin 

paljon. Myös soittotuntien pitäminen etäyhteyden 

avulla tuotiin positiivisesti esiin, sillä tunnin voi pi-

tää vaikka flunssaisellekin oppilaalle ja soittomate-

riaalia voi jakaa kätevästi verkon välityksellä.

Livemusiikin 
markkinapaikalta 
esiintyjiä kaikkiin 
tilaisuuksiin

61  VN 2021:26.

Jussi Aronen  

CEO & Co-founder  

Gixon

G
ixon on livemusiikin markkina- 

paikka, joka yhdistää helposti ja  

kätevästi elävää musiikkia tilaisuu- 

teensa etsivän asiakkaan ja oikean- 

laisen artistin. Artistit voivat tarjota  

ja esitellä palveluitaan sovelluksessa esimerkiksi  

videoiden välityksellä, ja asiakkaat varata sopivia  

artisteja esiintymään tilaisuuksiinsa, kuten häihin  

ja muihin juhliin, illanviettoihin ja yritystilaisuuksiin. 

Kaikki esiintyjän varaamiseen tarvittavat toiminnot 

voidaan tehdä Gixonin sovelluksessa, aina varauk- 

sesta maksamiseen asti. Asiakas maksaa maksun 

Gixonille, joka välittää artistin osuuden artistille  

muutaman päivän kuluessa. Gixonin palveluvali- 

koimasta löytyy erilaisia artisteja aina cover- 

bändeistä klassiseen musiikkiin. Palvelu pyritään  

laajentamaan myös bändeihin ja muihin live- 

sisältöihin, kuten soittotunteihin.

GIXONIN TARINA alkoi jo vuonna 2017, kun tekijät  

huomasivat omia juhlia järjestäessään sen, ettei 

markkinoilta löytynyt keskitettyä ja sopivaa palvelua 

live-artistien tilaamiseen. Bändien ja muiden esiinty-

Gixonin yhtenä 
etuna on se, 
että siinä myös 
pienemmät 
artistit pääsevät 
helposti esille.

”

Jussi Aronen.
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jien tilaaminen yksityistilaisuuksiin on perustunut  

paljolti artistien omiin kotisivuihin tai kavereiden 

suosituksiin, ohjelmatoimistojen keskittyessä enem-

män artistien promotoimiseen ja julkisten keikkojen 

myyntiin. Markkinoilta puuttui läpinäkyvä ja helposti 

suurelle yleisölle käytettävissä oleva esiintyjien  

tilauspalvelu. Vuoteen 2020 Gixonin kehittäminen ja 

rahoittaminen oli hankkeen tekijöiden harteilla, mut-

ta palvelun kasvaessa mukaan on tullut sijoittajia ja 

merkittävää ulkopuolista rahoitusta. Pandemian aika 

näkyi siinä, että kiinnostuneita rahoittajia alkoi il-

mestyä yhä enemmän. Online-keikkoja alettiin myös 

välittää korona-aikana ja kotiin kuljetettujen palvelu-

jen malli on vahvistunut. 

GIXONIN YHTENÄ etuna on se, että siinä myös pie-

nemmät artistit pääsevät helposti esille. Artistit voivat 

itse hinnoitella palvelunsa ja määritellä tarjoamansa 

Verkkopalvelut ja pandemian aikaiset tulot

Hieman alle puolet vastaajista kertoi saaneensa tu-

loja verkkopalvelujen käytöstä tai niiden olleen 

oleellisessa osassa tulojen muodostusta (47 pro-

senttia). Tärkeänä tulonlähteenä itselleen näitä piti 

neljä kymmenestä (40 prosenttia) vastaajasta. Tulo-

jensa kertoi pandemian aikana laskeneen yli puolet 

vastaajista (56 prosenttia). Loput kertoivat tulojen-

sa pysyneen samana, eikä yksikään ilmoittanut tu-

lojensa kasvaneen pandemian aikana. Tulojen vä-

henemistä ilmoitettiin siis kevään 2022 kyselyssä 

vähemmän, kuin esimerkiksi vuonna 2021 opetus- 

ja kulttuuriministeriön toteuttamassa kyselyssä, 

jossa jopa 94 prosenttia vastaajista kertoi toimeen-

tulonsa heikentyneen.62 Toisaalta kevääseen 2022 

mennessä pandemian aika oli kestänyt pidempään 

ja tähän oli mahtunut myös jaksoja, jolloin tavan-

omainen toiminta oli ollut mahdollista.

Taloudellista pandemian aikaista selviytymistään 

kertoivat helpottaneen uudet toimintatavat ja verk-

koalustat miltei puolet vastaajista (47 prosenttia), 

sisällön. Kesäkuuhun 2022 mennessä Gixonilla oli  

ollut yli 4 000 aktiivista käyttäjää ja toteutettuja 

esiintymisiä oli yli 200 kappaletta. Gixon on markki-

noilla uudenlainen palveluntarjoaja, vaikka osittain 

kilpaileekin perinteisten ohjelmatoimistojen kanssa.  

Samalla Gixon luo myös uudenlaisia markkinoita,  

joilla artistit voivat aktiivisemmin ottaa itse vastuuta 

omasta palvelumyynnistään ja tarjonnastaan. Tässä 

suhteessa on tärkeää huomata, että markkinoilla  

on ainakin kaksi erilaista artistiprofiilia, sellainen 

joka on tunnettu ja jota yleisö nimenomaan tulee et-

simään, ja toinen, enemmän geneerinen artisti, jolta 

halutaan tietynlaista musiikkia tiettyyn tilaisuuteen. 

Tunnettujen artistien tarjonnassa Gixon voi kilpailla 

ohjelmatoimiston kanssa, mutta tiettyyn tilaisuuteen 

tilattavia tuntemattomiakin artisteja toimittaessaan 

Gixon on ainutlaatuinen toimija alallaan ja jäsentää 

olemassa olevaa markkinaa uusin keinoin.

mutta yli neljännes (27 prosenttia) oli väitteen kans-

sa eri mieltä, neljänneksen (27 prosenttia) osaamat-

ta sanoa. Vastaavasti aikaisemmassa tutkimuksessa 

noin 40 prosenttia musiikkialan vastaajista oli ker-

tonut ansaintamalliensa muuttuneen pandemian 

aikana ja esimerkiksi striimauksen, opettamisen, 

äänitteiden ja tilaussävellysten tekemisen tulleen 

mukaan uudenlaisina töinään.63 Kiinteiden palkki-

oiden sijaan myös esiintyjien lippuriskit ovat yleis-

tyneet.64

Hakukoneoptimoinnin ja digimainonnan kautta te-

kijät voivat saada asiakkaita ja tehdä töitä myös 

etäyhteydellä. Toisaalta vastauksissa ilmeni myös 

ristiriitaisia tunteita siitä, kannattaako virtuaaliti-

laisuuksien järjestäminen ja ostaako yleisö näihin 

lippuja. Tulojen mainittiin pudonneen radikaalisti 

sitten 90-luvun, sillä suoratoistotulot ovat vähäisiä. 

Eräs vastaaja kertoi saavansa noin kaksisataa euroa 

kuukaudessa striimituloja. Striimattujen konsert-

tien pitämisestä toinen vastaaja kertoi saaneensa 

keikkapalkkion, mutta ei erillistä korvausta tallen-

teen esittämisestä.

62  Ibid. 55.

63  Ibid.

64 Ibid.
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Virtuaalikeikat ja niistä 
tehdyt live-tallenteet 
artistien lanseerauksessa 
ja uusien ansainta- 
mallien luomisessa

S
akon studio on monipuolinen artistien 

managerointiin keskittynyt yritys, joka 

tarjoaa myös sisällöntuotantoa eri asiak-

kaille. Sakon studio auttaa näkyvyyden 

hankkimisessa asiakkaiden sisällöille. 

Sako voi käyttää sisältöprojekteissaan myös artisteja, 

joiden kanssa on solmittu managerointisopimus, ja ko-

koaa siten alleen ison määrän luovan alan osaamista.

 

KEIKKOJEN STRIIMAAMINEN on yksi artistien mana-

gerointiin liittyvä palvelu. Sako toimii samalla keikka-

tallenteen tuottajana ja maksaa Teostolle tarvittavat 

synkronointiluvat. Tästä jyvittyy Teosto-korvaukset 

kappaleiden alkuperäistekijöille, kun taas esiintyjät 

saavat tekemästään keikasta kertaluontoisen keikka-

palkkion. Sako toimii artistin promoottorina ja edistää 

keikkatallenteen näkyvyyttä eri kanavissa, ja kattaa 

omia kulujaan tallenteella saatavista mainostuloista 

eri alustoilla. Sakon toimintamalli edistää myös ko-

konaan uusien artistien ja bändien esiin pääsemistä. 

Artistilla tai bändillä ei välttämättä edes ole omaa  

äänitettä siinä vaiheessa kun Sako alkaa toimia  

tämän managerina ja tuottajana.

YKSITTÄISEN KEIKAN striimaaminen ei ehkä sinän- 

sä ole hyödyllistä, vaan keikasta kannattaa tuottaa  

samalla tallenne myöhempää käyttöä varten. Tallen-

netta voi käyttää vaikkapa keikkamyynnin tukena, ja  

somessa sekä YouTubessa ja muilla suoratoistoalus- 

toilla mainostulojen hankkimiseksi. Keikkasponsorei- 

ta voi myös etsiä striimattaville keikoille tai keikka-

tallenteille, joissa sponsoria voi tuoda esiin suullises-

ti keikan aikana tai esim. jatkuvasti näkyvissä oleval-

la tekstillä tallenteen alareunassa, eikä vain jossain 

banderollin reunassa taustalla. Tallenteen yleisömää-

rä voi kasvaa verkkoalustoilla pitkänkin aikaa varsi-

Samuli Koivulahti, Sakon studio

Samuli Koivulahti.
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naisen keikan jälkeen. Tallenteesta voi myös leikata 

lyhyempiä otteita muuta käyttöä varten.

VIRTUAALIKEIKOISTA TÄYDEN hyödyn saamiseksi on 

hyvä käyttää niitä erityispiirteitä, joita juuri virtuaali- 

suus mahdollistaa. Esimerkiksi artisti voi olla toisaal-

ta paljon lähempänä yleisöä striimin välityksellä kuin 

vain etäisesti lavalla. Keikan aikana lähetykseen voi-

daan tuoda muutakin sisältöä. Esimerkiksi Jari  

Uutelan keikan aikana pidimme lähetyksessä auki 

chat-keskustelua, jossa kerroimme artistin kappa-

leista ja otimme vastaan biisitoiveita. Striimikeikalla 

ei välttämättä edes ole yleisöä paikan päällä. Tällöin 

äänenlaadusta saadaan parempi, kun soittotilan ei 

tarvitse olla mikään iso halli, josta tulisi kohinaa  

ja kaikua taas äänityksen taustalle.

STRIIMIKEIKOISSA EI pitäisi ripustautua vanhaan  

ajatusmalliin siitä, että bändi tai artisti on lavalla ja 

esittää yhdensuuntaisesti musiikkia yleisölle. Kannat- 

taa etsiä uudenlaisia arvoja joita juuri striimaaminen  

ja digitaalisuus mahdollistaa. Virtuaalikeikkoja ei 

kannata pitää samanlaisina tapahtumina kuin perin-

teisiä fyysisiä keikkoja. Nämä ovat omia juttujaan  

ja tuovat erilaisia arvoja yleisölle.

DIGITALISOITUMINEN JA erilaisten verkkopalvelujen 

käyttäminen somen ohella vaikuttavat myös artistien 

ja bändien toimenkuvan muutokseen. Toisaalta inter-

netin myötä on enemmän kanavia joita kautta tuoda 

musiikkiaan ja tuotantojaan yleisön saataville, mutta  

toisaalta artistit joutuvat itse tekemään huomattavan 

määrän markkinointityötä ja tuomaan itseään esille. 

Samalla ”influensserius” on korostunut tekijyyden ja 

artistiuden ohella. Artistit ovat vuorovaikutuksessa  

yleisönsä kanssa varsinaisen taiteen tekemisen  

lisäksi.

Digitaalisten alustojen merkityksen  

kasvun vaikutus omalle alalle

Kysymykseen digitaalisten alustojen merkityksen 

kasvun vaikutuksesta oman alan toimintaan suhtau-

duttiin yleisesti ottaen positiivisesti (63 prosenttia). 

Alle viidennes vastaajista (19 prosenttia) ei osannut 

sanoa vaikutuksesta ja alle viidennes (19 prosent-

tia) piti vaikutusta kielteisenä. Huolenaiheena mai-

nittiin erilaiset tietovuodot sekä tekijöiden ohi me-

nevät tulot, jos joku soittaa kappaleita ilman lupaa. 

Teoston roolia korostettiin tässä ja heidän kykyään 

hallita tilannetta suoratoistopalveluissa. Kuitenkin 

suoratoistopalveluiden valloittaessa musiikin alaa 

tekijöiden korvausten kerrotaan heikentyneen mer-

kittävästi ja vain isojen artistien hyötyvän tilantees-

ta. Samoin elävän konserttikokemuksen kilpailijana 

virtuaalisuutta ei välttämättä nähdä, mutta pikem-

minkin hyvänä lisänä. Live-esitysten näivettymi-

nen oli kuitenkin yksi huolenaihe, jos toiminta siir-

tyy liian painokkaasti verkkoon.

Vastaajat ja oman alan järjestöt

Oman alan järjestöön kuului enemmistö vastaajis-

ta (69 prosenttia). Järjestöjen roolin katsoi pande-

mia-aikana korostuneen neljä kymmenestä vastaa-

jasta (42 prosenttia), mutta toisaalta joka kolmannes 

oli väitteestä toista mieltä (33 prosenttia). Yli puolet 

(57 prosenttia) vastaajista katsoi saaneena riittävästi 

tukea ja ohjeita järjestöltään pandemian aikana. Jär-

jestöjen toiminnan kehittämisessä nostettiin esiin 

tiedottamisen tärkeys, oikeudellisten palvelujen saa-

tavuus ja oman alan intressien esillä pitäminen.

Virtuaalikeikkoja 
ei kannata pitää 
samanlaisina 
tapahtumina kuin 
perinteisiä fyysisiä 
keikkoja. Nämä 
ovat omia juttujaan 
ja tuovat erilaisia 
arvoja yleisölle.

”
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4Aineettomat 
oikeudet ja 
digitalisaatio 

E
dellä on käsitelty luovien alojen digi-

talisoitumista ja siihen liittyviä uu-

sia toimintatapoja sekä niiden vaiku-

tusta alojen ansaintalogiikoihin. Myös 

pandemia-ajan vaikutus tätä kehitys-

tä kiihdyttävänä tekijänä on noussut esiin. Vaik-

ka kysymykset ovatkin erilaisia eri aloilla, voidaan 

yhdistävänä tekijänä pitää sitä, että luovien alojen 

toiminnan oikeudellinen sääntely perustuu edel-

leenkin aineettomiin oikeuksiin, erityisesti tekijän-

oikeuteen. Tekijänoikeus on se oikeudellinen kehys, 

jonka sisällä erilaisia keskenään ristiriitaisiakin int-

ressejä voidaan sovittaa yhteen eri tekijöiden ja koko 

alan parhaaksi. Tässä luvussa tarkastellaan joitakin 

yksittäisiä digitalisaatioon liittyviä kysymyksiä juu-

ri tekijänoikeuden näkökulmasta. Tarkoitus ei kui-

tenkaan ole ratkaista näitä oikeudellisia kysymyksiä 

kokonaan, vaan pikemminkin kartoittaa sitä teki-

jänoikeudellisten erityismaastoa, jota digitalisoitu-

miskehitykseen kuuluu.

4.1  Tek i j ö iden  suh tau tuminen 
tek i j äno ikeuks i in  oma l la  a la l l a  j a 
oman t yön  d ig i ta l i so i tuessa

Tekijänoikeudet koetaan tärkeinä luovien alojen 

työssä ja niiden merkityksen korostuvan digitali-

soitumisen ja verkkoalustojen käytön yhteydessä. 

Toisaalta alakohtaisia eroja suhtautumisessa teki-

jänoikeuden merkitykseen voidaan havaita. Teki-

jänoikeuksien hyödyntäminen nähtiin koko vastaa-

jajoukossa olevan tärkeässä osassa oman alan työssä 

(75 prosenttia). Näkemyksessä oli kuitenkin merkit-

täviä eroja eri alojen välillä. Eniten tekijänoikeudet 

miellettiin tärkeinä audiovisuaalisella alalla (92 pro-

senttia) ja kirjallisuuden alalla (88 prosenttia), vä-

hiten taas kuvataiteen alalla (42 prosenttia), mui-

den alojen jäädessä näiden väliin (esittävät taiteet 

62 prosenttia ja musiikki 75 prosenttia).

Näkemys tekijänoikeuden tärkeydestä juuri luovan 

työn digitalisoitumisessa ja verkkopalvelujen käy-

tössä oli kuitenkin selvästi korkeampi kaikilla aloil-

la. Koko vastaajajoukosta tekijänoikeudet näki tär-

keäksi tässä yhteydessä yhdeksän kymmenestä 

vastaajasta (90 prosenttia) ja kuvataiteen alallakin 

kolme neljännestä (72 prosenttia). Esittävien taitei-

den alalla kaikki vastaajat (100 prosenttia) kokivat 

tekijänoikeudet tärkeiksi luovan työn digitalisoitu-

misen yhteydessä, ja kirjallisuuden alalla ja audio-

visuaalisella alalla useampi kuin yhdeksän kymme-

nestä (94 prosenttia ja 96 prosenttia).

Tekijänoikeudellisen koulutuksen tarpeita ilmoitti 

noin puolet vastaajajoukosta (47 prosenttia), joskin 

eri alojen välillä oli selviä eroja. Korkeimmiksi kou-

lutustarpeet koettiin audiovisuaalisella (72 prosent-

tia) alalla ja esittävien taiteiden alalla (67 prosent-

tia), matalammiksi taas kuvataiteen (31 prosenttia), 

kirjallisuuden (35 prosenttia) ja musiikin saralla (38 

prosenttia). Vain alle puolet vastaajista katsoivat, 

että yhteistyötä tehtäessä tekijänoikeuksista ja nii-

den mahdollisesta siirtymisestä oli yleensä riittä-

vällä tavalla sovittu ennen yhteistyöhön ryhtymis-

tä (42 prosenttia). Vastauksissa oli tässäkin kohdin 

merkittävää vaihtelua eri alojen välillä. Esimerkik-

si esittävien taiteiden alalla (24 prosenttia) ja kuva-

taiteessa (27 prosenttia) vain noin neljännes ilmoit-

ti riittävästä sopimisesta, siinä missä kirjallisuuden 

alalla lukema oli hieman yli puolet (56 prosenttia) ja 

musiikin alalla puolet (50 prosenttia). Audiovisuaa-

lisella alalla neljä kymmenestä (40 prosenttia) katsoi 

yhteistyöstä yleensä sovitun riittävällä tavalla ennen 

yhteistyön aloittamista.

4.2  D ig i taa l i se t  t yövä l inee t  j a 
ve rkkoa lus ta t  uus ien  tek i j än-  ja 
l äh io ikeuks ien  synny t tä j inä

Teoksen siirtäminen digitaaliseen muotoon, eli teok-

sen digitoiminen, voi tuottaa kokonaan uusia teki-

jän- ja lähioikeuksia, jotka koskevat digitaalisessa 

muodossa olevaa aineistoa. Tällöin on tarkastelta-

va sitä, mitä henkisiä panoksia teoksen digitoimi-

seen on liittynyt, jos teos on alunperin ollut fyysises-

sä muodossa. Kyse on siitä, kenelle sen yhteydessä 

syntyneet oikeudet kuuluvat ja millä tavoin digitoi-

dun aineiston käytöstä on tekijöiden kesken sovittu.

Esimerkiksi kirjallisesta teoksesta äänikirja tehtäes-

sä syntyy TekijäL 45 §:n mukainen esittäjän oikeus 

tallennettuun esitykseen. Samalla syntyy TekijäL  

46 §:n mukainen äänitallenteen tuottajan oikeus 
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itse tallenteeseen. Äänikirjoja on toki äänitetty ai-

kaisemminkin eikä kyse sinänsä ole uudesta tekijän-

oikeudellisesta asiasta, mutta digitalisaation ja ää-

nikirjojen markkinoita mullistaneen suosion myötä 

nämä kysymykset korostuvat käytännössä. Toinen 

kirjallisuuden alaa ja digitalisaatiota koskeva tär-

keä tekijänoikeudellinen kysymys on tekijöiden oi-

keus sähköisten aineistojen lainauskorvauksiin. Ti-

lanne tältä osin lienee muuttuvan vuonna 2023 (ks. 

alaluku 3.2.1) ja näin ollen myös sähköisiä aineisto-

ja luotaessa ja niitä lainattaessa syntyy teoksen teki-

jälle oikeus lainauskorvaukseen TekijäL 19 §:ää vas-

taavalla tavalla.

Kuvataiteen alalla teoksia digitoitaessa syntyy oi-

keus valokuvaan TekijäL 49a §:n nojalla. Jos teoksen 

tekijä ja valokuvaava ovat eri henkilöitä, on sovitta-

va siitä, millä tavoin tekijä itse saa käyttää teoksesta 

otettuja valokuvia, esimerkiksi sosiaalisessa medi-

assa. Kuvataiteen teosten digitoiminen mahdollistaa 

teosten käytön verkossa monin tavoin ja tekijänoi-

keuksien valvominen on tärkeää. Kuvan käyttäjän 

on valvottava myös käyttämiensä verkkoalustojen 

käyttöehtoja ja sitä, edellyttääkö alustojen käyttä-

minen joidenkin oikeuksien jakamista tai luovu-

tusta, ja onko kuvan käyttäjällä nämä oikeudet it-

sellään. Verkkoalustan käyttöehdoissa saatetaan 

edellyttää esimerkiksi oikeutta käyttää kuvaa alus-

tan markkinoinnissa. Jos kuvataiteilijan teoksista 

joku toinen ottaa ammattimaisia valokuvia, joita tai-

teilija itse saa omassa toiminnassaan käyttää, tämä 

ei vielä oikeuta häntä lataamaan kuvia palveluihin, 

joiden käyttöehtojen perusteella oikeus käyttää ku-

via siirtyy myös palvelun tarjoajalle.

Kuvataiteen alalla mielenkiintoinen ja selvityksen 

aineistossakin lyhyesti esiin noussut teema on niin 

sanottu kryptotaide, eli taideteosten merkitseminen 

NFT-tekniikalla. Tämä voi edistää virtuaalista taide-

kauppaa ja ainakin teoriassa jälleenmyyntikorvauk-

sia tekijöille myös digitaalisista teoksista. On kui-

tenkin aikaista sanoa miten pitkäkestoisesta ja mille 

tasolle vakiintuvasta ilmiöstä on kyse. Kevään 2022 

kyselyn 26:sta kuvataidealan vastaajasta vain kah-

deksan prosenttia piti NFT-merkintöjä ja lohkoket-

juteknologiaa tärkeinä teknologioina oman alansa 

kehityksessä.

Esittävien taiteiden alalla esimerkiksi teatteriesi-

tyksen tallentaminen striimauksen yhteydessä 

tuottaa tallenteen, johon kohdistuu TekijäL 46 §:n 

nojalla kuvatallenteen tuottajan oikeus. Samalla ku-

vatallenteella havaittava teatteriesitys voi myös it-

sessään olla teos, johon kohdistuu tekijänoikeus, sa-

malla tavoin kuin esimerkiksi elokuvateokseenkin. 

Tällöin kysymys on siitä, kenelle kuuluu alkuperäi-

nen tekijänoikeus tallenteella havaittavaan teok-

seen. Kysymystä tulee lähestyä elokuvateoksen teki-

jyyden arviointia koskevien periaatteiden kautta, eli 

ainakin teatteriesityksen ohjaajaa tulisi pitää yhte-

nä teoksen tekijöistä. Tallenteen käyttämiseen tar-

vitaan kaikkien niiden suostumus, joita on pidettävä 

tallenteella nähtävän teoksen tekijöinä.

Teatteriesitysten striimaaminen ja tallenteiden tuot-

taminen vaikuttaa myös näyttelijöiden ja tanssijoi-

den oikeuksiin ja tulonhankintaan. Tässä suhteessa 

on huomattava, että ehdotuksessa tekijänoikeuslain 

muuttamiseksi näyttelijöiden ja tanssijoiden ase-

maa pyritään parantamaan. Hallituksen esitykses-

sä HE 43 / 2022 laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen 

viestinnän palveluista annetun lain muuttamises-

ta todetaan, että “ehdotukseen sisältyisi myös kan-

salliselta pohjalta valmisteltava näyttelijöiden ja 

tanssijoiden lähioikeussuojan laajentaminen heidän 

kuvatallenteille tallennettujen esitystensä osalta. 

Ehdotuksella tavoitellaan tasapainon saavuttamista 

eri lähioikeuksien haltijoiden kesken, ja se saattaisi 

Suomen esittäviä taiteilijoita koskevan lainsäädän-

nön vastaavalle tasolle kuin muissa Pohjoismaissa. 

Kuvatallenteelle tallennettuihin esityksiin liittyvät 

yksinoikeudet laajennettaisiin koskemaan esitysten 

julkista esittämistä esimerkiksi elokuvateatterissa ja 

esityksen lähettämistä radiossa tai televisiossa”. Mi-

käli tekijänoikeudellinen sääntely tältä osin muuttuu, 

voi myös näyttelijöillä ja tanssijoilla syntyä oikeus 

kuvatallenteella nähtävään omaan esitykseensä.

Audiovisuaalisella alalla ja musiikin alalla digitali-

soituminen on ollut käynnissä jo pidempään. Näi-

den alojen toiminta jo teosmuotojen perusteella lie-

nee istunut luontevammin verkkoalustoille, kuin 

esimerkiksi fyysistä vuorovaikutusta ja teoksen vas-

taanottoa korostavat kuvataiteen tai esittävän tai-

teen alat. Musiikin alalla striimattujen keikkojen 

tallenteiden käyttäminen myöhemmin mainos- ja 

sponsorointitarkoituksissa voi hyödyttää niin artis-

tia itseään kuin häntä edustavaa manageria ja tuot-

tajaa. Keikkatallenteeseen syntyy kuvatallenteen 

tuottajan oikeus TekijäL 46 §:n nojalla, kuten strii-

matun teatteriesityksen tallenteeseenkin. Samal-

la tallenteella esiintyvälle teoksen esittäjälle syntyy 

esittäjän oikeus TekijäL 45 §:n nojalla.

Digitaalisuus uusien tekijänoikeudellisten oikeuksien synnyttäjänä.

Äänikirjat ja esittäjän  
OIKEUS (TekijäL 45 §)  

sekä  

äänitallenteen tuottajan 
OIKEUS (TekijäL 46§)

Näyttelijöiden ja  
tanssijoiden OIKEUDET 

tekijänoikeuslain 
uudistuksessa  

(HE 43 / 2022) 

Kuvataiteen  
teosvalokuviin  

valokuvaajan OIKEUS  

(TekijäL 49a §)

Esityksiä ja keikkoja 
tallennettaessa  

kuvatallenteen tuottajan  
OIKEUS (TekijäL 46 §)

Keikkatallenteilla  
esiintyvien esittäjien  
OIKEUDET (TekijäL 45 §)

Tallennettuun 
teatteriesitykseen 
TEKIJÄNOIKEUDET 

voivat syntyä kuten 
elokuvateoksissakin  

(TekijäL 1 § ja 6 §)
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4.3  Kansa invä l inen  
l a inva l in ta  yh te i s t yö tä  teh täessä 
t i e toverkko jen  vä l i t ykse l l ä  j a 
kysymys  teoksen tek i j yydes tä 

Toinen digitalisaatiossa korostuva tekijänoikeudel-

linen kysymys liittyy kansainväliseen yhteistyöhön 

tietoverkoissa ja tekijänoikeuksista sopimiseen. Mi-

käli luovaa yhteistyötä tehdään useammasta maasta 

käsin ja teosta esimerkiksi levitetään tietoverkois-

sa, ei ole välttämättä selvää minkä maan tekijän- 

oikeuslainsäädäntöä soveltaen tekijyyttä koskeva 

riita tulisi ratkaista, etenkin jos asiasta ei ole tekijöi-

den kesken erikseen sovittu. Kysymys on tällöin siis 

siitä, ketä on pidettävä yhteistyön tuloksena synty-

neen teoksen tekijänä, kun tekijät ovat työskennel-

leet etäyhteyksien välityksellä ja eri maista käsin. 

Mahdollisen riita-asian hoitaminen on yksittäisel-

le tekijälle myös hankalampaa, mikäli oikeudellis-

ta neuvontaa ei voi helposti saada omalla kielellään 

ja esimerkiksi omalta järjestöltä. Asiaa ei helpota se, 

että kansainvälisten tekijänoikeustilanteiden sään-

tely voi olla lähteiden monitasoisuuden ja päällek-

käisyyksien takia epäselvää. Päivärinne onkin to-

dennut, että “sääntelyn pirstaloituneisuus onkin 

johtanut siihen, että tekijänoikeuslain kansainvä-

listä oikeussuojaa ja soveltamisalaa koskeva säänte-

ly ei ole kovin selkeä”.65

On kuitenkin oletettavaa, että digitalisoituminen 

vain lisää kansainvälisen yhteistyön määrää, ol-

koonkin että kehityksen nopeus on tässäkin suh-

teessa alakohtaista. Esimerkiksi kevään 2022 kyse-

lyssä paljon luovaa työtä kansainvälisesti eri maissa 

olevien toimijoiden kesken ilmoitti tekevänsä au-

diovisuaalisella alalla toimivista yli puolet (52 pro-

senttia), esittävien taiteiden vastaajista reilusti yli 

kolmannes (38 prosenttia), kuvataiteessa noin kol-

mannes (35 prosenttia), ja musiikin alalla neljän-

nes vastaajista (25 prosenttia). Kirjallisuuden alalla 

vain reilu kymmenes (13 prosenttia) vastaajista kat-

soi tekevänsä paljon luovaa työtä kansainvälisessä 

yhteistyössä. On merkillepantavaa, että yhteistyö-

tä tehtäessä tekijänoikeuksista ja niiden mahdolli-

sesta siirtymisestä oli riittävällä tavalla sovittu vain 

alle puolen vastaajista mielestä (42 prosenttia). Kir-

jallisuuden (55 prosenttia) ja musiikin alalla (50 pro-

senttia) sopiminen koettiin riittävimpänä, mutta 

audiovisuaalisella alalla (40 prosenttia) ja erityises-

ti kuvataiteen (27 prosenttia) sekä esittävien taitei-

den alalla (24 prosenttia) sopiminen koettiin selväs-

ti riittämättömänä.

Tietoverkkojen yli tapahtuva yhteistyö voi koskea 

esimerkiksi yhteisissä writer’s roomeissa tehtäviä 

kirjallisia teoksia, tai joukkoistamalla aikaansaatuja 

audiovisuaalisia teoksia tai tietokonepeleissä nähtä-

viä teoksia. Myös musiikkia voidaan säveltää ja sovit-

taa tietoverkkojen välityksellä, joko samanaikaisesti 

useamman tekijän kesken tai tiedostoja vaihtamal-

la, kunkin tekijän muokatessa yhteistä teosta aina 

kukin vuorollaan. Yhteistä näille tilanteille on se, 

että teosta luovat henkilöt voivat sijaita eri maissa ja 

työn tulosta voidaan levittää tietoverkossa. Tällöin 

tekijänoikeuksien siirtymisestä ja yhteistyöstä oli-

si sovittava riittävällä tavalla ennen kansainväliseen 

yhteistyöhön ryhtymistä. Tämä edellyttää riittävän 

tekijänoikeudellisen tuntemuksen lisäämistä myös 

tekijöiden parissa kaikilla luovilla aloilla.

Kansainväliseen yhteistyöhön ja lainvalintaan liitty-

vä tekijänoikeudellinen sääntely on monimutkainen 

kokonaisuus, jota ei voida laajempia suuntaviivo-

ja enempää kartoittaa tässä. Mikäli eri maista käsin 

toimineiden tekijöiden kesken tulee riitaa siitä, ke-

nelle tekijänoikeus yhteisesti luotuun teokseen kuu-

luu, on asiassa kannetta nostettaessa ensimmäinen 

kysymys se, minkä maan tuomioistuin on toimival-

tainen kyseistä teosta koskevassa tekijänoikeudel-

lisessa asiassa. Kanteen vastaajalla, eli suomalaisen 

tekijän kansainvälisellä kumppanilla, ei kuitenkaan 

välttämättä ole Suomen kansalaisuutta tai asuin-

paikkaa Suomessa. 

EU-alueella aineettomia oikeuksia sekä näitä koske-

via sopimuksia koskevien riitojen lainvalintaa sään-

televät niin sanottu Bryssel I -asetus (1215 / 2012) 

sekä Rooma I ja Rooma II -asetukset (593 / 2008 ja 

864 / 2007). Näistä jälkimmäinen, eli Rooma II -ase-

tus, määrittelee lainvalintaa sopimuksen ulkoisten 

riitatilanteiden ratkaisemiksi. Asetuksen 8 artiklan 

nojalla sopimukseen perustumattomaan velvoittee-

seen, joka johtuu teollis- ja tekijänoikeuden louk-

kaamisesta, sovelletaan sen maan lakia, jonka osal-

ta suojaa vaaditaan. Ongelmana kuitenkin voi olla, 

että kanteeseen ei liity varsinaista loukkausasiaa, 

vaan erimielisyys voi koskea nimenomaan sitä, ke-

nelle tekijänoikeus kuuluu. Torremans on todennut, 

että kysymyksessä tekijänoikeuden alkuperäisestä 

haltijasta ei olekaan kyse sellaisesta oikeuden louk-

kaamisesta, johon Rooma II -asetuksen 8 artiklassa 

viitataan.66 Tässä suhteessa esimerkiksi Kur – Dreier 

– Luginbuehl ovat todenneet67, että osa EU:n jäsen-

maista noudattaa yllä mainittua niin sanottua lex 

protectionis -periaatetta myös tekijänoikeuden al-

kuperäistä haltijaa koskevan riidan lainvalinnan pe-

riaatteena ja tällöin toimivaltainen olisi se tuomiois-

tuin, jonka sijaintimaan osalta suojaa vaaditaan. 

Toisaalta Kur – Dreier – Luginbuehlin mukaan osa 

jäsenmaista korostaa teoksen alkuperämaan merki-

tystä ja sen perusteella määrittyvää lainvalintaa (lex 

originis -periaate).68 Tämä ero lainvalintaperiaat-

teita koskevissa näkemyksissä voi johtaa hankaliin 

ratkaisutilanteisiin erityisesti silloin, jos teoksen al-

kuperämaassa esimerkiksi tuottajaa voidaan yksit-

täisten henkilöiden sijaan pitää teoksen tekijänoi-

keuden alkuperäisenä haltijana.69 Tätä ongelmaa 

ei kuitenkaan voida tämän selvityksen laajuudes-

sa käsitellä tämän syvemmin ja kuten Kur – Dreier 

– Luginbuehlkin toteavat, ongelma ei ainakaan te-

kijänoikeuden taloudellisen ulottuvuuden osalta 

välttämättä ole niin yleinen kuin voisi luulla, sillä 

usein ammattimaisesti toimivat tekijät myös sopi-

vat tekijänoikeuden siirtymisestä työhön ryhtyes-

sään ja toimeksiannon saadessaan.70 

Suomen tekijänoikeuslain sovellettavuudesta sääde-

tään lain 8. luvussa ja TekijäL 63 §:n nojalla suoma-

laista tekijänoikeuslakia sovelletaan muun muas-

sa Suomen kansalaiseen tai Suomessa vakinaisen 

asuinpaikan omaavan henkilön valmistamaan teok-

seen. Samoin elokuvateokseen, jonka tuottajan pää-

toimipaikka tai vakinainen asuinpaikka on Suomes-

sa, sovelletaan suomalaista tekijänoikeuslakia.

Kansainvälisessä yhteistyössä kaikki teoksen tekijät 

eivät kuitenkaan välttämättä ole Suomen kansalaisia 

tai oleskele vakinaisesti Suomessa. Tällöinkin teok-

65  Päivärinne, Jussi: Blankorangaistussääntely ja valtuutusketjun täsmällisyys – valtuutusketjun ulottuminen 
ylikansalliseen tekijänoikeusnormistoon, Lakimies 6 / 2016, s. 975 ja siinä myös alaviite Harenko ym. 2016, s. 738. 
Ks. myös Päivärinne, Jussi: Siviiliprosessuaalinen asiavaltuus tekijänoikeuden loukkaustapauksissa, Suomalaisen 
lakimiesyhdistyksen julkaisua A-sarja N:o 346, 2022.

66 Torremans, Paul, Intellectual property and the EU rules on private international law: match or mismatch? Teoksessa EU Copyright law, A 
commentary (toimittaneet Stamatoudi, Irini – Torremans, Paul), Edward Elgar Publishing 2014, s. 1056.

67  Kur, Anette – Dreier, Thomas – Luginbuehl, Stefan, European Intellectual Property Law, Text, Cases and Materials, 2nd Edition, Edward 
Elgar, 2019, s. 628.

68 Ibid.

69 Ibid.

70 Ibid.
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seen kohdistuvaan tekijänoikeuteen sovelletaan Te-

kijäL 63 §:n Suomen tekijänoikeuslakia silloin, jos 

teos on julkaistu Suomessa, tai jos se on julkais-

tu jossakin muualla mutta 30 päivän kuluessa tästä 

muualla julkaisemisesta teos on julkaistu Suomes-

sa. Esimerkiksi Päivärinne toteaa, että ”jotta voi-

daan ottaa kantaa Suomen lain soveltumiseen tämän 

kohdan perusteella, on tiedettävä, onko julkaisemi-

nen tapahtunut Suomessa”.71 Tässä kohdin on tosin 

otettava kantaa siihen, mitä teoksen julkaiseminen 

tekijänoikeudellisessa mielessä tarkoittaa, ja onko 

teoksen yleisön saataville saattaminen tietoverkois-

sa vielä teoksen julkaisua, ja täyttääkö teoksen tieto-

verkoissa jakaminen siten Suomen tekijänoikeuslain 

soveltamispykälien edellytykset sillä vaikutuksella, 

että suomalaista tekijänoikeuslakia voidaan teosta 

koskeviin kysymyksiin soveltaa.72

Jos näillä edellytyksillä teokseen ei kuitenkaan voi-

da soveltaa Suomen tekijänoikeuslakia (jos teosta on 

esimerkiksi yksinomaan levitetty tietoverkoissa ja 

osa sen tekijöistä on ulkomaan kansalaisia ja sijain-

neet ulkomailla teoksen luomiseen osallistuessaan), 

on teoksen mahdollista Suomessa saavaa suojaa tar-

kasteltava tekijänoikeuden kansainvälisiin tilantei-

siin liittyvän sääntelyn valossa, erityisesti Bernin 

sopimuksen 5 artiklassa olevia sovellettavia lakia 

koskevia määräyksiä. Tällöin tuomioistuimen toi-

mivaltaa ratkaista kysymystä teoksen tekijyydestä  

määrittelee se, mitä maata on pidettävä teoksen  

alkuperämaana.

Bernin sopimuksen teoksen julkaisua koskevaa 3(3) 

artiklaa on esimerkiksi kansainvälisen tekijänoike-

usjärjestö ALAI:n toimesta tulkittu siten, että teos, 

joka on saatettu yleisön saataville yksinomaan tie-

toverkoissa, ei olisi lainkaan vielä tullut julkaistuk-

si Bernin sopimuksen tarkoittamassa mielessä ja  

alkuperämaata osoittavalla tavalla.73 Teos ei siis saa 

tietoverkoissa yleisön saataville saattamisen myötä 

tiettyä alkuperämaata, vaikka toisaalta voidaan kat-

soa, että teos on siinä mielessä julkinen, että muut 

julkaistua teosta koskevat tekijänoikeuden säännöt 

ovat teokseen sovellettavissa.74 

Tällaisen teoksen alkuperämaa ratkeaa sen sijaan 

tekijän kansallisuuden mukaan teoksen luomishet-

kellä Bernin sopimuksen 5(4) artiklan mukaises-

ti. Edellä mainittu ALAI:n työryhmä on ehdottanut, 

että jos teoksella on useampia tekijöitä, tällöin teok-

sen alkuperämaa olisi joku yhteistekijöiden kan-

sallisuuksista siten, miten tekijät itse asiasta ovat 

keskenään sopineet. Ilman tällaista tekijöiden mää-

ritelmää teoksen alkuperämaa olisi se maa, jonka 

kansallisuus useimmilla tekijöillä teoksen luomis-

hetkellä on. Jos taas tekijöitä ei tunneta, mutta on 

tietty taho joka on koonnut ja saattanut teoksen ylei-

sön saataville, tällöin tämä taho tulisi katsoa teki-

jöiden edustajaksi Bernin sopimuksen 15(3) artiklan 

nojalla, ja teoksen alkuperämaana pitää sitä maata, 

jossa tällä toimijalla on kotipaikka. Vastaava johto-

päätös voidaan sopimuksen 5(4) artiklan nojalla teh-

dä silloinkin, jos vain osa tekijöistä on tiedossa.75

Jukka Liedes on todennut teoksen alkuperämaasta 

vastaavasti, että teoksen alkuperämaana pidetään 

yleensä sitä maata, jossa teos on ensimmäisenä jul-

kaistu. Jos julkaisuja on useita samanaikaisia, täl-

löin alkuperämaana pidetään lyhimmän suoja-ajan 

maata Bernin sopimuksen liittomaista ja sen ulko-

puolella julkaistujen teosten osalta ao. liittomaata. 

Jos taas teos on julkaisematon tai on tehty useita sa-

manaikaisjulkaisuja, alkuperämaa ratkeaa tekijän 

kansallisuusmaan perusteella.76 Tällöin korostuu 

kysymys siitä, missä maassa yhteistyössä tehty teos 

on ensimmäistä kertaa julkaistu, ja tähän seikkaan 

on tekijöidenkin syytä kiinnittää huomiota. 

Oleellista on se, että tekijät itse tiedostavat tekijän-

oikeuksista sopimisen tärkeyden etenkin kansain-

väliseen yhteistyöhön ryhdyttäessä ja luovaa yhteis-

työtä tietoverkkojen yli tehtäessä. Kansainväliseen 

yhteistyöhön valmistautuessa tekijänoikeuksis-

ta sopimisesta voi kysyä neuvoa esimerkiksi omalta 

etujärjestöltä. Etenkin tekijöiden on syytä kiinnittää 

huomiota siihen, missä ja millä tavoin teos julkais-

taan, ja onko tekijöiden kesken sovittu erikseen 

teoksen tekijyydestä, tai mahdollisten riita-asioi-

den varalle siitä, missä paikassa, kansallisessa tuo-

mioistuimessa tai esimerkiksi välimiesmenettelys-

sä, asia tulisi ratkaista.

71 Päivärinne 2016, s. 971.

72 Ibid., s. 971 – 972.

73 ALAI: Determination of country of origin when a work is first publicly disclosed over the internet – Report by the 
Country of Origin Study Group of the International Literary and Artistic Association (ALAI). This report was adopted 
by the ALAI Executive Committee at its meeting in Paris on January 14, 2012. The members of the Study Group 
were Jørgen Blomqvist, Mihály Ficsor, Ysolde Gendreau, Jane Ginsburg, Silke von Lewinski, Delia Lipszyc, Antoon 
Quaedvlieg, Sam Ricketson, Paolo Spada and Michel Walter, s. 8.

74  Ibid., s. 4-5 ja ks. myös Fitzgerald, Brian − Shi, Sampsung Xiaoxiang − Foong, Cheryl − Pappalardo, Kylie: Country of 
Origin and Internet Publication: Applying the Berne Convention in the Digital Age, teoksessa Copyright Perspectives, 
Past, Present and Prospect (toimittaneet Brian Fitzgerald ja John Gilchrist), Springer 2015. s. 4. DOI: 10.1007/978-3-
319-15913-3_4, s. 4.

75 ALAI 2012, s. 8.

76 Liedes, Jukka: Tekijänoikeuksien kansainvälinen suoja; Suomen tekijänoikeuslain kansainvälinen soveltaminen, 
Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2017:53, 31.
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Artistin brändi 
yhä suuremmassa 
roolissa musiikkialan 
arvon luontia

L
ehtinen Legal on ollut olemassa jo vuodes-

ta 2011, mutta yritys oli pitkään sivutoimi- 

nen. Olin alunperin Muusikkojen liitossa 

vakituisena juristina (2001– 2020), mutta 

sitten korona-aikana siirryin päätoimiseksi 

yrittäjäksi. Päätoimisen yrittäjyyden myötä palvelujen 

sisältö on muuttunut jonkun verran, sillä Muusikkojen 

liitossa sain tarjota lakipalveluja muusikoille ja artis-

teille vain liiton kautta. 

Yritykseni tarjoaa apua luovan alan tekijöiden sopi-

musneuvotteluihin, erikoisalaani ovat tekijänoikeudet.  

Edustan aina ensisijaisesti tekijäpuolta. Saan yksittäi- 

siä toimeksiantoja muun muassa näyttelijöiltä, artis- 

teilta ja kirjailijoilta. Pääosassa ovat tekijänoikeus- 

sopimukset, kuten levytys-, kustannus- ja elokuvaa-

missopimukset. Lisäksi teen yritykseni kautta neuvot-

telukoulutuksia.

Asiakkaiden tarpeet ovat jossakin määrin monimut-

kaistuneet vuosien varrella, ehkä siksikin että teki-

jänoikeudet tunnetaan tai tiedostetaan paljon parem-

min nykyään ja asiat halutaan hoitaa huolellisesti. 

Tekijänoikeuksista on tullut yhä enemmän “kaikkien 

asia”, ja kaikki ovat myös sisällöntuottajia ja siten 

tekijänoikeudet ovat yhä useammille ihmisille rele-

vantteja. Yhä useampi tekijä haluaa myös tarkistuttaa 

sopimuksensa juristilla. 

Tekijänoikeuskirjaukset ovat joskus hyvin summit-

taisia; halutaan esim. siirtää “kaikki luovutettavissa 

olevat oikeudet” levy-yhtiölle. Yleislausekkeet (”luo-

vutetaan kaikki oikeudet”) ovat nähdäkseni usein  

sopimuksen laatijan laiskuutta: haalitaan oikeuksia 

”varmuuden vuoksi”. Ne voivat pahimmillaan aiheut-

taa sekä epäselvyyksiä että sopimuksen kohtuutto-

muutta. Näitä pyrin aina rajaamaan ja tarkentamaan. 

Nykyään aineettomilla sisällöillä voidaan tehdä yhä 

enemmän erilaisia asioita, jakaa eri alustoilla ja käyt-

tömuotoja on paljon enemmän, ja siksi sopimusten 

kanssa kannattaa olla entistä tarkempana. Viime  

kädessä kyse on edelleen elämysten luomisesta  

kuluttajille – se puoli ei ole muuttunut. 

Onneksi nykyään esimerkiksi musiikkialan artisteilla  

on aiempaa enemmän mahdollisuuksia saada musiik-

kiaan julkaistuksi; perinteinen levytyssopimus ei ole 

enää ainoa vaihtoehto. Tekijä voi ottaa enemmän vas-

Lottaliina Pokkinen  

tekijänoikeusjuristi (OTL) ja neuvottelukouluttaja, Lehtinen Legal Oy

Lottaliina  

Pokkinen.
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5Selvityksen 
yhteenvetoa ja 
johtopäätöksiä

L
uovien alojen digitalisaatiossa oleellista 

on se, miten uudet toimintatavat edis-

tävät eri toimijoiden tulonmuodostusta 

sekä minkälaisia uusia teosten tekemi-

sen ja levittämisen tapoja näihin liit-

tyy. Pandemia on kiihdyttänyt tätä kehitystä, vaik-

ka vasta vähitellen nähdään, mitkä ratkaisut jäävät 

pysyvämpään käyttöön. Kyse on paljolti siitä, mitä 

hyötyjä ja kenelle uudet toimintatavat tuovat ja min-

kälaisia arvoja ne edistävät. Tätä voi olla esimerkiksi 

luovan työn demokratisoituminen, yleisön osallis-

tuessa virtuaalisiin tilaisuuksiin maantieteellisistä, 

tai taloudellisiin tai terveydellisiin syihin liittyvis-

tä liikkumarajoituksista huolimatta. Yleisö voi olla 

myös vuorovaikutuksessa tekijöiden kanssa ja vai-

kuttaa luovan työn sisältöihin. Samalla on huomat-

tava, että luovaan työhön liittyy aina inhimillinen 

ulottuvuus ja että esimerkiksi esittävässä taitees-

sa tekijöiden ja yleisön samanaikainen läsnäolo on 

vastaisuudessakin tärkeää. Virtuaalisten mahdolli- 

tuuta tuotannosta ja levityksestä, omistaa enemmän 

oikeuksia ja rakentaa toimintamallinsa erilaisten so-

pimusten varaan. Sosiaalinen media on vaikuttanut 

siten, että tieto erilaisista ilmiöistä leviää nopeammin 

ja ihmiset löytävät aiempaa helpommin verkostoja. 

Ajatusten ja kokemusten jakaminen on nopeaa, eikä 

taloudellisesti vahvempien neuvottelukumppaneiden 

”hajota ja hallitse” -strategia enää toimi samalla ta-

valla kuin ennen sosiaalista mediaa, jolloin vertais-

tuen löytäminen oli vaikeampaa.

uusia tulolähteitä muun muassa kaupallisten yhteis-

työsopimusten kautta.

Kaupalliset yhteistyöt ovat melko uusi elementti  

artistin tulonmuodostuksessa. Aikaisemmin kiertueil- 

la saattoi olla joitakin sponsoreita tai logoja, mutta  

nyt artistit ovat yhä syvemmin itse myös mainostajia  

ja heillä on yhteistöitä. Tähän arvoon myös monet  

levy-yhtiöt haluavat päästä mukaan, ja pyrkivät saa-

maan levytyssopimuksella itselleen jopa yksinoikeu-

Aikaisemmin kiertueilla saattoi olla joitakin 
sponsoreita tai logoja, mutta nyt artistit ovat 
yhä syvemmin itse myös mainostajia  
ja heillä on yhteistöitä.”

Muusikon ammatti on aina ollut sellainen, että toi-

meentulo tulee monesta eri lähteestä. Eniten tuloja 

on perinteisesti tullut keikkatuloista, ja muita tärkeitä 

tulolähteitä ovat äänitteiden levymyynti- ja Gramex- 

korvaukset. Jos artisti on itse myös biisintekijä Teos-

to-korvaukset voivat olla tärkeä osa tuloja. Spotifyn 

myötä artistien äänitemyynnin korvaukset ovat kui-

tenkin monella pienentyneet entisestään ja äänitteet 

saatetaan nähdä promootiovälineinä. Kun äänite saa 

näkyvyyttä, se vaikuttaa artistin keikkojen määrään. 

Sosiaalisen median myötä monelle artistille on tullut  

den neuvotella artistille kaupallisia yhteistyösopi-

muksia. Levytyssopimuksella saatetaan sopia, että 

levy-yhtiöllä on yksinoikeus perustaa artistille sosi- 

aalisen median kanava ja kerätä sieltä tulevat kor- 

vaukset. Tässä on paljon sellaista, mikä voi jäädä  

artistilta pimentoon. Useimmille artisteille tärkeintä  

on edelleen musiikin tekeminen ja esittäminen, ja 

esimerkiksi kaupalliset yhteistyösopimukset voivat 

auttaa siinä, että artistius voi edelleen olla oma  

päätyö. Kaikki eivät niitä kuitenkaan halua tehdä.
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suuksien tarkoitus tuskin onkaan korvata perintei-

siä tapoja, mutta parhaimmillaan ne voivat täyden-

tää ja laajentaa luovan työn tekemisen ja teosten le-

vittämisen mahdollisuuksia, sekä tuoda kokonaan 

uudenlaisia toimintoja. Ne jakolinjat, missä ja ke-

nelle digitaalisuus ja esimerkiksi virtuaalinen osal-

listuminen tuovat suurimmat hyödyt, ja missä eri 

kanavissa ja millä tavoin luovan työn tuloksia kan-

nattaa jakaa, tarkentuvat teknologian ja uusien te-

kijöiden muokatessa luovia markkinoita myös yri-

tyksen ja erehdyksen kautta. Huolimatta siitä, miten 

kuluneelta digitalisoituminen terminä jo saattaakin 

kuulostaa, lienee sen mahdollisuuksien soveltami-

nen niiden koko potentiaalissa myös luovilla aloil-

la vasta alussa.

Selvityksessä on tullut esiin kysymys siitä, minkä-

laisia uudenlaisia paineita ja haasteita digitalisaatio 

tekijöille itselleen tuottaa ja muuttaako se luovan 

työn tekijöiden toimen- ja omakuvaa. Verkkoalus-

tat tarjoavat mahdollisuuksia myydä ja markkinoi-

da omia teoksia sekä olla läsnä ja näkyvillä yleisön 

edessä, mutta samalla alustat muuttavat oleellisesti 

sitä kilpailuympäristöä, jossa yksittäiset tekijät toi-

mivat. Tekijät kilpailevat yhä suoremmin keskenään 

yleisön huomiosta ja digitaaliset areenat edellyttävät 

henkilökohtaista osallistumista. Suurimman näky-

vyyden ja vakiintuneimman yleisön itselleen hank-

kinut toimija saa usein työlleen parhaan menestyk-

sen. Voidaan kysyä, minkä tyyppiset tekijät pärjäävät 

digitalisoituneessa luovassa taloudessa, kenelle sen 

hyödyt kanavoituvat ja millä tavoin tämä vaikuttaa 

taiteellisen ilmaisun sisältöön. Digitaalisuus mah-

dollistaa tehokkaasti myös muualla hankitun huo-

miopääoman käyttämisen teosten kauppaamisessa. 

Kyse on paljolti tekijän oman julkisuuden hallinnas-

ta, jota digitaalisuus ja verkkoalustoiden toiminta- 

logiikat saattavat ylikorostaa. Samalla vaarana voi 

olla luovan työn ehdollistuminen yleisön odotuksis-

ta ja markkinoiden logiikasta.

Selvityksessä on noussut esiin myös kysymys siitä, 

vaikuttavatko digitaaliset tekotavat luovan työn si-

sältöön tai teosten muotoon. Kevään 2022 kyselys-

sä nostettiin esiin tekijöiden huolia siitä, miten esi-

merkiksi elokuvatuotannossa suositaan koko illan 

elokuvien sijaan yhä useammin sarjaformaatteja ja 

vaikkapa romaanitaiteessa äänikirjaan siirtyminen 

voi vaikuttaa kerronnan rakenteisiin ja kronologiaan. 

Toisaalta tämä rikastaa luovan ilmaisun kenttää, toi-

saalta ohjaa markkinaehtoisesti ilmaisua tiettyyn 

uudenlaiseen muotoon. Vaikka yksittäisiä muutok-

sia on helppo havaita, digitalisaatiota taiteellisen il-

maisun sisältöä ja muotoa muokkaavana trendinä ei 

välttämättä pidä myöskään ylikorostaa. Digitalisaa-

tio vaikuttaa myös teoksen vastaanottoon, eli siihen, 

millä tavoin ja minkälaisin arvoin luova ja taiteel-

linen ilmaisu ylipäätään yhteiskunnassa nähdään, 

missä tilanteissa luovan työn tuloksia vastaanote-

taan ja millä tavoin yleisö on vuorovaikutuksessa 

niin tekijöiden, teosten kuin toistensakin kanssa.

Tässä muutoksessa on tärkeää, että julkisen vallan 

toimin ja tekijänoikeusjärjestelmien keinoin edis-

tetään monipuolisen ja rikkaan kulttuurialan kehit-

tymistä. Tekijänoikeuslain tarkoituksena on edistää 

luovan työn tekemistä ja teosten yleisön saataville 

saattamista, ja voidaan kysyä, millä tavoin tekijän-

oikeuslaki tätä tarkoitustaan kykenee toteuttamaan 

digitalisoituvassa luovassa taloudessa, niin yksit-

täisten tekijöiden, teosten levittäjien kuin yleisön-

kin näkökulmasta. Julkisvallan ja erityisesti järjestö-

jen merkitys korostuu myös siinä, että digitalisaatio 

mahdollistaa luovan työn keskittymisen ennenäke-

mättömällä ja globaalilla tavalla. Tällöin yksittäisil-

lä tekijöillä on yhä vähemmän neuvotteluvoimaa sa-

malla kun teosten levittäjät ja käyttäjät voivat olla 

yhä hallitsevammassa asemassa markkinoilla. Toi-

saalta digitalisaation ansiosta yksittäiset jakelu-

kanavat ovat yhä moninaisemmat ja kenen tahan-

sa tekijän saavutettavissa. Luovan työn tulos on yhä 

helpompi panna yleisön saataville, vaikka kilpailu 

näkyvyydestä on kovempaa ja työn saaminen ylei-

sön tietoisuuteen voi olla vaikeampaa kuin ennen.

Digitalisaation muutosten tekijänoikeudellisessa 

tarkastelussa on korostettu kahta teemaa. Teosten 

digitointi sekä luovan työn siirtäminen verkkoon li-

sää uusien tekijän- ja lähioikeuksien syntymistä. 

Näillä suojataan juuri digitalisaatioon liittyviä pa-

noksia, olipa kyse äänikirjan esittäjän ja tuottajan 

oikeudesta äänitallenteeseen, taideteosten valo-

kuvaajan oikeudesta, virtuaalisen teatteriesityksen 

tallenteen tuottajan oikeudesta tai esityksen oh-

jaajan ja muiden tekijöiden tekijänoikeudesta tal-

lenteeseen elokuvateoksen kaltaisena teoksena. On 

tärkeää tiedostaa se, minkälaisia panoksia digita-

lisaatioon ja verkkoalustoilla toimimiseen liittyy ja 

millä tavoin näitä tekijänoikeudessa suojataan, jotta 

näistä oikeuksista voidaan sopia tekijöiden kesken. 

Toinen laajempi tekijänoikeudellinen ja digitalisaa-

tioon liittyvä teema on kysymys verkossa tapahtu-

vasta kansainvälisestä yhteistyöstä luovalla alal-

la. Tällöin joudutaan ottamaan kantaa hankaliinkin 

lainvalintakysymyksiin, joilla voi suuri merkitys sii-

hen, millä tavoin mahdollinen riita asia tulisi rat-

kaista. Kysymys korostuu etenkin silloin, jos teki-

jänoikeuksista ei ole tekijöiden kesken sovittu ennen 

yhteistyön aloittamista.

Lopuksi on huomattava, että digitalisoitumiseen 

liittyvät ja luovien alojen sääntelyä koskevat ky-

symykset eivät ole pelkästään juridisia, vaan myös 

eettisiä ja vastuulliseen toimintaan liittyviä. Teki-

jänoikeudellista koulutusta olisi lisättävä erityises-

ti kysymyksissä siitä, minkälaisia oikeuksia digi-

talisuus ja verkkoalustojen käyttö tuottaa, kenelle 

oikeudet kuuluvat, millä tavoin ja missä laajuudes-

sa tekijänoikeuksista kannattaa sopia ennen luovaan 

yhteistyöhön ryhtymistä. Tällä tavoin voidaan lisätä 

tietopohjaista vuorovaikutusta niin tekijöiden itsen-

sä kuin heitä edustavien järjestöjen, teoksia markki-

noille saattavien levittäjien sekä eri yleisöjen välillä.
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