
REILUT PELISÄÄNNÖT 
SISÄLTÖMARKKINOILLE

Musiikintekijöiden työ liittyy tiiviisti digitaalisiin ympäristöihin 
ja palveluihin. He tuottavat sisältöä, jota kuluttajat lataavat 
internetin alustapalveluihin ympäri maailmaa. 

Musiikkia kulutetaan valtavasti, ja se on alustapalveluille 
erittäin arvokasta sisältöä mainostajien ja laajojen yleisöjen 
tavoittamiseksi. Nykyinen tekijänoikeuslainsäädäntö ei kuiten-
kaan tue riittävästi sitä, että tekijät saisivat oman osuutensa 
alustapalveluiden tuottamasta arvosta.  

On tärkeää, että musiikkia hyödyntävät verkkopalvelut maksa-
vat asianmukaiset korvaukset sisältöjen tekijöille. Mitä laajem-
min kulttuurisisältöjä jaetaan ja kulutetaan verkossa, sitä 
tärkeämmäksi muodostuu kysymys sisältömarkkinoiden 
pelisäännöistä ja suomalaisen kulttuurin elinvoimaisuudesta. 

 
 • Ratkaistaan alustapalveluiden toimintaan 
  liittyvät tekijänoikeusongelmat lainsäädännöllä   
  ripeästi ja kattavasti.
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Yhä suurempi osuus ihmisistä työskentelee itsensä työllis-
täjinä - musiikintekijät mukaan lukien. Työelämä muuttuu ja 
sosiaaliturvajärjestelmää tulee kehittää sen mukana. Musii-
kintekijät on huomioitava työntekijöinä tasavertaisesti muilla 
aloilla työskentelevien kanssa.

Tällä hetkellä tekijänoikeustuloja ei pidetä muiden ansiotulojen 
kaltaisena palkkana, joten ne eivät kerrytä eläkettä tai van-
hempainpäivärahaa. Tästä huolimatta tekijänoikeuskorvaukset 
huomioidaan työttömyysturvan tasoa alentavana tulona sil-
loin, kun lasketaan soviteltua työttömyyspäivärahaa. Tekijän-
oikeuskorvauksia on mahdollista sisällyttää YEL-järjestelmän 
mukaiseen yrittäjän työtuloon, mutta vakuutusmaksujen taso 
on liian korkea monille luovan työn ammattilaisille. 

 
 • Muutetaan työttömyysetuuksia koskevaa sääntelyä  
  siten, että tekijänoikeuskorvauksia ei oteta huomioon  
  etuuksia soviteltaessa.

 • Lisätään YEL-järjestelmän käytettävyyttä tekijän-
  oikeustuloja saaville tekijöille ja taiteilijoille esimerkiksi  
  sivutoimisen yrittäjyyden ja alempien vakuutus-
  maksujen avulla.
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Luovien tekijöiden maa on Teoston tavoite seuraavalle 
hallituskaudelle 2019-2023. Se on visio Suomesta, 
jossa luovuus on noussut perinteisen sisun rinnalle. 

    Kansainvälisesti vetovoimainen Suomi, jossa luovuus 
tarjoaa avaimia yrittäjien menestykseen, synnyttää uusia
innovaatioita ja työpaikkoja.

    Koulutusta arvostava Suomi, jossa panostetaan 
luovaan tekemiseen ja taideaineisiin sekä kannustetaan 
itseilmaisuun ja kokeiluihin.

    Maa, jossa taide ja kulttuuri synnyttävät hyvinvointia 
koko yhteiskunnalle – niin yksilöille kuin yhteisöillekin. 

www.luovientekijöidenmaa.fi  www.teosto.fi                        

     @TeostoOff icial

INVESTOINTEJA
LUOVAAN TALOUTEEN

Moni tuntee Suomen Sibeliuksesta, pelituotteista ja designis-
ta. Millaiselta näyttää tulevaisuuden Suomi – panostammeko 
luovuuteen, joka synnyttää innovaatioita, työpaikkoja, vientiä 
ja hyvinvointia? 

Monissa kilpailijamaissamme luovuus ja aineettoman arvon 
luominen on tunnistettu talouden dynaamisuuden edistäjäksi 
ja kilpailutekijäksi. Moni innovaatio ja kulttuurisisältö on saanut 
julkista rahoitusta tuotekehitykseen ja levitykseen kansainvä-
lisille markkinoille. 

Olennainen osa suomalaista kulttuurin tukijärjestelmää on 
yksityisen kopioinnin hyvitys. Hyvitysvarat ohjautuvat luovan 
työn tekijöille ja tuotantoyrityksille. Rahoituksen avulla 
syntyneiden tuotantojen ja tapahtumien vaikutus esimerkiksi 
alueiden elinkeinoelämälle on merkittävä.

”Luovat alat ovat merkittävä 
  työllisyyden ja kasvun lähde.”

 
Luovien alojen koulutusinvestoinneilla vahvistetaan osaamista, 
hyvinvointia ja kilpailukykyä. Taideaineet tarjoavat mahdol-
lisuuden kokeilla, oivaltaa ja ilmaista itseään, ja ne tukevat 
muidenkin oppiaineiden opiskelua. 

 • Nostetaan taiteen ja kulttuurin julkista rahoitusta.  
  Uudistetaan budjettirahoitteinen yksityisen kopioin- 
  nin hyvitys ja säilytetään se vähintään 11 miljoonan  
  euron vuositasolla.

 • Luodaan luovien alojen elinkeinotoiminnan kehittä- 
  miseen ja rahoitukseen erikoistunut Creative Business  
  Finland -ohjelma.

 • Vahvistetaan luovien aineiden osuutta opetuksessa.  
  Edistetään opettajien ja oppilaiden tekijänoikeustietoi- 
  suutta osana digitaalisia mediataitoja.
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